
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

مطالبات بتعليق الدوام 
المدرسي لحين استقرار الوضع

»كورونا« تتمدد جغرافيا وحظر 
تجول بعمان والزرقاء الجمعة

االنباط-عمان

ر�������ص������دت »الأن���������ب���������اط« ح�����ال�����ة م��ن 

ال���ص��ت��ه��ج��ان ب��ن اأول���ي���اء الأم�����ور عقب 

ت�����ص��ري��ح��ات وزي�����ر ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

يف  يتعلق  مبا  النعيمي،  تي�صري  الدكتور 

ب�صبب  املدر�صي  ال��دوام  تعليق  احتمالية 

الو�صع الوبائي احلايل.

الأرب���ع���اء،:«اإن  اأم�����س  النعيمي،  وق���ال 

ال��دوام يف املدار�س متوقع يف ظل  تعليق 

رداً  ذل��ك  الوبائي احل��ايل«، ج��اء  الو�صع 

التي  امل��دار���س  م�صري  ح��ول  �صوؤاله  على 

ت��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا ح����الت اإ���ص��اب��ة ب��ف��اي��رو���س 

»كورونا«.

اأث��ارت حالة من  النعيمي  ت�صريحات 

الأم���ور  اأول��ي��اء  ب��ن  وال�صبابية  ال��ت��وت��ر 

���ص��ح��ب��ه��ا م��ط��ال��ب��ات ب��ت��ع��ل��ي��ق ال������دوام يف 

املدار�س حلن ا�صتقرار الو�صع الوبائي.

ع��ق��ب ح���ال���ة ال��ت��وت��ر ال���ت���ي ت�����ص��درت 

حمور  اأن  ليوؤكد  النعيمي  ع��اد  امل�صهد، 

ح��دي��ث��ه مب���ا ي��ت��ع��ل��ق ع���ن ت��ع��ل��ي��ق ال����دوام 

ب��امل��دار���س  فقط  ك��ان مرتبط  امل��در���ص��ي، 

بفايرو�س  اإ���ص��اب��ة  ح���الت  ت�صجل  ال��ت��ي 

»كورونا«، ولنية لتعليق الدوام املدر�صي.
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االنباط-عمان

بفريو�س  املحلية  ال���ص��اب��ات  ت��وزع��ت 

ك������ورون������ا امل�������ص���ت���ج���د ام���������س ع���ل���ى ع���دة 

جر�س  من  جغرافيا  لتنت�صر  حمافظات 

جنوب  اق�صى  يف  العقبة  اىل  ال�صمال  يف 

اململكة مرورا مبحافظات الو�صط عمان، 

ال�صلط ومادبا وحتى الزرقاء �صرقا التي 

�صجلت فيها 17 حالة يف تطور هو الول 

م��ن ن��وع��ه م��ن��ذ ب���دء ان��ت�����ص��ار ك���ورون���ا يف 

اململكة يف �صهر اذار املا�صي.

ياأتي ذلك يف وقت قررت فيه احلكومة 

�صامل اجلمعة  ف��ر���س حظر جت��ول  ع��ن 

والزرقاء، نظرا لطبيعة  املقبل يف عمان 

احل��ال��ة ال��وب��ائ��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ت��ن، وه��ي 

يتم  التي  ال��ت��وايل  على  الثانية  اجلمعة 

حظر التجول ال�صامل فيها منذ ت�صاعد 

فيما  حمليا،  امل�صجلة  ال���ص��اب��ات  اع���داد 

ق��ررت خلية اأزم��ة »ك��ورون��ا« ب��دء ت�صيري 

املطار  ع��ر  املنتظمة  ال��رح��ات اجل��وي��ة 

اعتبارا من الثاثاء املقبل، وفق �صوابط 

و�صروط ت�صمن ال�صامة والحراز.

�صعد  ال��دك��ت��ور  ال�صحة  وزي���ر  واأع��ل��ن 

منها  جديدة  ا�صابة   64 ت�صجيل  جابر 

منذ  الج���م���ايل  لي�صبح  حم��ل��ي��ة،   51
بداية اجلائحة 2161 حالة.

التفا�صيل �ص »3«

اخلمي�س   15  حمرم  1442 هـ  - املوافق   3  اأيلول  2020 م - العدد  5440   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 ترأس جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة

الملك : أهمية التنسيق الدولي 
في ضوء تداعيات كورونا 

االنباط-وكاالت

الأمريكي  املواطن  ت��ويف  املا�صي،  اأي��ار   25 يف 

من اأ�صل اأفريقي جورج فلويد، يف مينيابولي�س 

�صرطة  رج��ل  �صغط  بعدما  ميني�صوتا،  ب��ولي��ة 

بركبته على عنقه قرابة ت�صع دقائق وهو مثبت 

على الأر�س.

وهو  لفلويد  فيديو  ومقطع  احل��ادث��ة  ���ص��ور 

ي�صرخ »ل اأ�صتطيع التنف�س«، انت�صرت كالنار يف 

اله�صيم عر و�صائل الإعام و�صبكات التوا�صل 

الإج��ت��م��اع��ي، مم��ا اأث����ار اح��ت��ج��اج��ات وا���ص��ع��ة يف 

بالعن�صرية  تنديًدا  والعامل،  املتحدة  الوليات 

واإج���������رام ال�������ص���رط���ة الأم����ريك����ي����ة، وم��ط��ال��ب��ًة 

بالعدالة.

ال��ث��اث��اء، الأول م��ن اأي��ل��ول، ت��ك��رر م��ا جرى 

مع فلويد، بعد اأن اعتدت قوات الحتال على 

خريي حنون )61 عاًما( خال قمعها لوقفة 

قرى  اأرا���ص��ي  على  ال�صتياء  �صد  احتجاجية 

جبارة .

التفا�صيل �ص »9«

»فلويد األميركي« و »حنون 
الفلسطيني«...صورتان متشابهتان 

والجريمة والعنصرية واحدة 

 الحواتمة: مديرية األمن تمضي بخطى ثابتة 
لتحقيق دورها المحوري بمكافحة الجريمة

»بريتش بتروليوم«: الشركة األم ببريطانيا طلبت 
إغالق ملف الغاز في األردن والعودة

أورانج تطلق »حملة فايبر« ألسرع 
إنترنت في المملكة

الطراونة: السلطة التشريعية مرآة 
التمثيل الشعبي في المجالس النيابية

زين شريك استراتيجي لمهرجان 
عّمان السينمائي الدولي

محمد البيتاوي.. الرياضّي المحترف 
الذي أصاب الهدف واصيب

االنباط-عمان

تتيح  التي  الفاير  خلدمة  اإطاقها  منذ 

الو�صول اإىل الإنرنت عر �صبكتها لاألياف 

اإتاحة  من  الأردن  اأوراجن  متكنت  ال�صوئية، 

ال����ص���ت���ف���ادة ال���ق�������ص���وى م����ن ه�����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة 

لأغ��را���س ال��ع��م��ل وال��درا���ص��ة وال��رف��ي��ه، من 

تتنا�صب  وحمات  لعرو�س  ت�صميمها  خال 

رغباتهم  وت��راع��ي  امل�صتخدمن  ومتطلبات 

ع��ل��ى اخ��ت��اف��ه��ا، وك����ان ل��ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

هذه  من  وافر  حظ  والعايل  املدر�صي  ب�صقيه 

ب��ا���ص��ت��م��رار، وال���ت���ي يتم  امل���ط���ورة  ال���ع���رو����س 

الطلبة  ع��ودة  م��ع  بالتزامن  �صنوياً  طرحها 

واجلامعات. للمدار�س 
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االنباط-عمان

ق�����ال رئ���ي�������س جم��ل�����س ال����ن����واب امل��ه��ن��د���س 

ا�صتحقاق  اعتاب  على  اننا  الطراونة  عاطف 

د����ص���ت���وري ع����ر ال����ب����دء ب����اإج����راء ان��ت��خ��اب��ات 

الأربعاء  ام�س  حما�صرة  خال  واكد  نيابية. 

ال�صيا�صات  وت�صميم  النيابي  “النظام  بعنوان 

 18 ال��دف��اع  دورة  يف  ل��ل��دار���ص��ن  الوطنية” 

وب����رن����ام����ج م���اج�������ص���ت���ري ا����ص���رات���ي���ج���ي���ات يف 

ك��ل��ي��ة  4 يف  ال���ت���ط���رف والإره��������اب  م���واج���ه���ة 

ال���دف���اع ال��وط��ن��ي امل��ل��ك��ي��ة الأردن����ي����ة، اإمي����ان 

امل��ج��ل�����س ب��واج��ب��ه وواج�����ب ج��م��ي��ع امل��ج��ال�����س 

ال���دول���ة يف  اإىل ج��ان��ب  ال���وق���وف  امل��ق��ب��ل��ة، يف 

الإرهاب. احلرب على 
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االنباط-عمان

رع��اي��ت��ه��ا  الأردن  زي�����ن  ����ص���رك���ة  ق����ّدم����ت 

ك�صريك  الت�����ص��الت  ق��ط��اع  م��ن  احل�����ص��ري��ة 

ال�صينمائي  “عّمان  مل��ه��رج��ان  ا���ص��رات��ي��ج��ي 

ان��ط��ل��ق��ت  ال�������ذي  فيلم”،  اأول  ال����������دويل- 

ال��ع��ب��ديل  م��ن��ط��ق��ة  يف  اآب   23 يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه 

و���ص��ط ال��ع��ا���ص��م��ة ع��ّم��ان، وا���ص��ت��م��رت ح��ت��ى 2 

اأيلول.

وت��ع��ك�����س ه���ذه ال��رع��اي��ة م��وا���ص��ل��ة ���ص��رك��ة 

�صناعة  قطاعي  لدعم  ال��دائ��م  و�صعيها  زي��ن 

الأف�����ام وال��ث��ق��اف��ة، الأم����ر ال����ذي ُي�����ص��ه��م يف 

ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة امل��م��ل��ك��ة يف اح��ت�����ص��ان ال��ث��ق��اف��ة 

اململكة  ترويج  على  وتعمل  والإب��داع،  والفكر 

. عاملياً 
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االنباط- عمان 

ت���راأ����س ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

الأمري احل�صن بن عبداهلل  �صمو  بح�صور 

جولة  الأربعاء،  ام�س  العهد،  ويل  الثاين، 

العقبة«. “اجتماعات  مبادرة  من  جديدة 

وتناولت الجتماعات، التي عقدت عر 

الأمنية  املخاطر  امل��رئ��ي،  الت�صال  تقنية 

امل�������ص���ت���ج���دة، وب���خ���ا����ص���ة يف ظ����ل ج��ائ��ح��ة 

ك���ورون���ا، وك��ي��ف��ي��ة ال��ت�����ص��دي ل��ه��ا، و���ص��ب��ل 

وتكاملها،  امل��ب��ادرة  ���ص��رك��اء  ج��ه��ود  توحيد 

ملجابهة خماطر الإرهاب والتطرف، حيث 

التن�صيق  موا�صلة  اأهمية  امللك  اأكد جالة 

�صوء  يف  خا�صة  اخل�صو�س،  بهذا  ال��دويل 

ت���داع���ي���ات اأزم������ة ك����ورون����ا ع���ل���ى م�����ص��ت��وى 

العامل.

دع����وة  اإىل  الج����ت����م����اع����ات  وت����ط����رق����ت 

ج����ال����ة امل����ل����ك لإع��������ادة ����ص���ب���ط ال���ع���ومل���ة، 

وزيادة  اأف�صل،  دويل  تكامل  اإىل  للو�صول 

امل��ت��ب��ادل ب��ن خمتلف  الع��ت��م��اد الإي��ج��اب��ي 

القدرات  املهارات وبناء  البلدان، ل�صتثمار 

وامل��������وارد ع����ر احل�������دود، ب���ه���دف حت��ق��ي��ق 

اجلولة،  هذه  يف  و�صارك  لل�صعوب.  املنفعة 

حممد،  ب��ن  غ���ازي  الأم���ري  �صمو  ب��ح�����ص��ور 

ك��ب��ري م�����ص��ت�����ص��اري ج��ال��ة امل��ل��ك ل��ل�����ص��وؤون 

الدينية.
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االنباط-عمان

ق����ال  م���دي���ر الأم�����ن ال���ع���ام ال���ل���واء ال��رك��ن 

اأن م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام  ح�����ص��ن احل���وامت���ة 

املحوري  دورها  لتحقيق  ثابتة  بخطى  مت�صي 

يف مكافحة اجلرمية واحلد من معدلتها.

اأهمية ك�صف اجلرمية  واأكد احلوامتة على 

قبل وقوعها للوقاية منها، والوقوف اأ�صبابها، 

املرتكبة  ال�صلوك اجلنائي يف اجلرائم  ودرا�صة 

و�����ص����وًل ل���و����ص���ع اخل���ط���ط امل���ن���ا����ص���ب���ة مل��ن��ع��ه��ا 

والتقنيات. الو�صائل  اأحدث  با�صتخدام 

ج��اء ذل��ك خ��ال زي���ارة ق��ام ب��ه��ا ام�����س اإىل 

ع���دداً  ال��ت��ق��ى  ح��ي��ث  اجل���ن���ائ���ي،  ال��ب��ح��ث  اإدارة 

العمل  �صري  على  واطلع  مرتباتها،  من  كبرياً 

���ص��ب��ي��ل الرت����ق����اء  امل���ت���خ���ذة يف  والإج������������راءات 

مهاراتهم.  وتنمية  فيها  العاملن  مب�صتوى 

اإدارة  يف  العملن  ج��ه��ود  احل��وامت��ة  وث��م��ن   

مهامهم  اأداء  يف  وتفانيهم  اجل��ن��ائ��ي،  البحث 

و�صمانة  الوطن،  اأم��ن  على  حفاظاً  العمل  يف 

حل��م��اي��ة ح��ق��وق امل��واط��ن��ن وت��ع��زي��زاً ل�����ص��ي��ادة 

ال����ق����ان����ون. ول���ف���ت م���دي���ر الأم������ن ال����ع����ام اإىل 

واجلنائية  ال�صرطية  العلوم  مواكبة  �صرورة 

ملنظومتنا  اإدخالها  يف  ال��ردد  وع��دم  احلديثة 

الأم��ن��ي��ة ل�����ص��م��ان ال���ري���ادة الأم��ن��ي��ة ال��رق��م��ي��ة 

والإل�����ك�����رون�����ي�����ة، وال����ت����ف����وق ع���ل���ى اأ����ص���ال���ي���ب 

اأ�صكالها. بكافة  احلديثة  اجلرمية 

ال���رك���ن احل���وامت���ة : ان م��ا  ال���ل���واء  وق����ال 

اجن���ازات  م��ن  اجل��ن��ائ��ي  ال��ب��ح��ث  اإدارة  حققته 

ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة وع��م��ل��ي��ة يف م��ك��اف��ح��ة اجل��رمي��ة 

وال��وق��اي��ة م��ن��ه��ا، ه��و حم��ط ل��اع��ت��زاز وداف���ع 

ال��ع��ام��ل��ن  ودع���م  الإدارة،  اح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 

النجاح. حتقيق  يف  قدما  للم�صي  فيها 

يف  الإدارة  اإ����ص���ه���ام  اإىل  احل���وامت���ة  واأ����ص���ار 

ال��ك�����ص��ف ع���ن م��اب�����ص��ات ع����دد م���ن ال��ق�����ص��اي��ا 

�صنوات  ارت��ك��اب��ه��ا  ع��ل��ى  م�صى  ال��ت��ي  امل��ج��ه��ول��ة 

ط��وي��ل��ة، م�����ص��ي��داً مب�����ص��ت��وى ال��ت��ط��ور والجن���از 

الإدارة. الذي حققته 
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عمان – االأنباط - اأمين ال�صواعري

ال���ن���ف���ط ع���ام���ر  ������ص�����وؤون  اأك�������د اخل����ب����ري يف 

اأن مدير �صركة »بريت�س بروليوم«  ال�صوبكي، 

ق���ال:  م��ع��ه  ���ص��خ�����ص��ي  ح���دي���ث  ويف  الأردن  يف 

بريطانية  يف  الأم  ال�صركة  م��ن  ك��ت��اب  »ج��اءن��ا 

لإغاق ملف الغاز يف الأردن والعودة«.

واأ�����ص����اف يف ت�����ص��ري��ح��اٍت ���ص��ح��ف��ي��ة »ج���اء 

ق��ام��ت  ال�������ص���رك���ة  اأن  ال����رغ����م م����ن  ذل����ك ع���ل���ى 

ن���ووي وم�����ص��ح ث��اث��ي الأب��ع��اد وح��ددت  مب�صح 

اأن��ه  وق��ال��ت  امل���وج���ود،  الطبيعي  ال��غ��از  اأم��اك��ن 

وت��زي��د  الأردن  ح���اج���ة  ت��ك��ف��ي  ك��م��ي��ات  ي���وج���د 

وا���ص��ت��ح�����ص��رت ح���ف���ارة ك���ب���رية ل���ه���ذه ال��ك��م��ي��ة 

املوجودة يف احلقل«. 

وك���ان اخل��ب��ري يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ال��دك��ت��ور 

زه�����ري ال�������ص���ادق ك�����ص��ف يف وق�����ت ����ص���اب���ق ع��ن 

ع��م��ل��ت على  ب���رول���ي���وم«  »ب��ري��ت�����س  ���ص��رك��ة  اأن 

خم�س  ملدة  الري�صة  حقل  من  النتاج  اإجها�س 

الغاز  ا�صترياد  اتفاقية  توقيع  ل�صالح  �صنوات 

»اإ�صرائيل«. من 

وق��ال ل���«الأن��ب��اط«: »ه��ن��اك »م��وؤام��رة« بن 

ُم�صمياتها  مبختلف  العاملية  النفط  �صركات 

ي�صتطيع  الذي  ال�صهيوين  الكيان  خدمة  عر 

اأي  ميلك  ل  لأن��ه  �صاء  وقتما  عنا  ال��غ��از  قطع 

والن�صانية«. الأخاق  من  قيم 

وقعت  قد  الأردنية  الكهرباء  �صركة  وكانت 

ال��غ��از  2016 ل���ص��ت��رياد  اأي���ل���ول  ات��ف��اق��ي��ة يف 

ال��ط��ب��ي��ع��ي م���ن »اإ����ص���رائ���ي���ل«، ت��ق�����ص��ي ب��ت��زوي��د 

من  حاجتها  م��ن   40% ب� الأردن��ي��ة  ال�����ص��رك��ة 

لتوليد  ال��ب��ح��ري«،  »ل��ف��ي��ت��ان  م��ن ح��ق��ل  ال��غ��از 

15 عاماً.  الكهرباء مدة 

ال�صركة  اأن  الطاقة  قطاع  يف  اخلبري  واأفاد 

ال��ري��ط��ان��ي��ة اح��ت��ج��زت ح��ق��ل ال��ري�����ص��ة مل��دة 5 

مو�صحا  غ��ازا،  منه  ت�صتخرج  اأن  دون  �صنوات 

ال���ب���رول  ���ص��رك��ة  ب���ه���دف م��ن��ع  اأن ذل����ك ج����اء 

ال��وط��ن��ي��ة ب����اأن ت��ط��ور احل��ق��ل مب���ا ي�����ص��اه��م يف 

منه. امل�صتخرج  الغاز  انتاج  زيادة 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - وكاالت

ال���ب���ي���ت���اوي، ذاك     حم��م��د ج���ر خ�����ص��ري 

ال�������ص���اب ال��ع�����ص��ري��ن��ي ال���ي���اف���ع، ن���ّف���ذ ���ص��ب��اح 

)ال����ث����اين م����ن اأي�����ل�����ول( ع��م��ل��ي��ة ده�������س ع��ن��د 

عن  اأ���ص��ف��رت  نابل�س،  جنوبي  زع��رة  م��ف��رق 

اإ���ص��اب��ة ج��ن��دي و���ص��رط��ي اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ن. اأم��ا 

حم���م���د ف���ق���د اخ����رق����ت ج�������ص���ده ر���ص��ا���ص��ات 

طفيفة  بن  ما  اإ�صابته  فُو�صفت  الح��ت��ال، 

اإىل متو�ّصطة، وُمنعت طواقم جمعية الهال 

الأحمر من التقّدم نحوه وتقدمي الإ�صعافات 

له. الأولية 

حممد اأ�صغر اأبناء الدكتور جر البيتاوي 

اإثر  تويف  الذي  النجاح-  -املحا�صر يف جامعة 

فكان  املا�صي،  اآب  منت�صف  قلبية حادة  جلطة 

به  متعّلًقا  وك��ان  وال��ده،  مب��وت  التاأثر  �صديد 

كبري. ب�صكل  حياته  يف 

وحم����م����د، ����ص���اب ي���ب���ل���غ م����ن ال���ع���م���ر ن��ح��و 

جامعة  يف  عامة  ع��اق��ات  طالب  ع��اًم��ا،   21
ال��ن��ج��اح، ري��ا���ص��ّي ولع��ب ك��رة ق��دم حُم��رف، 

هو  اأ�صّقاء،  خم�صة  ولديه  احلياة،  على  ُمقبل 

اأ�صغرهم.

على  ال�صخ�صية  �صفحته  على  حممد  كتب 

الكلمات  تلك  قليلة  اأي��ام  قبل  “في�صبوك” 
“اخ  بوالده:  جتمعه  �صورة  مع  اأرفقها  التي 

يا وجع قلبي انت �صو م�صتقلك، اهلل يرحمك 

ي���ا ب���ي وي���غ���م���دك ف�����ص��ي��ح ج���ن���ات���ه، ي���ا اط��ه��ر 

بالدنيا. قلب  واطيب 

التفا�صيل �ص »10«
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 ترأس جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة

الملك :أهمية التنسيق الدولي في ضوء تداعيات كورونا 

مطالبات بتعليق الدوام المدرسي لحين استقرار الوضع
بعد تطور الوضع الوبائي وتعليق الدراسة بعشرات المدارس

 النعيمي: حديثي مرتبط بالمدارس التي تسجل إصابات والنية لتعليق الدوام المدرسي

الخارجية: نتابع موضوع احتجاز أردني في »اسرائيل«

االحتالل يعتقل أردني سبح لشواطئ إيالت 

العواملة يعقد لقاء مع منظمات المجتمع المدني حول إعداد تقرير مناهضة التعذيب

 تجارة األردن تدعو شركات االتصاالت لعدم فصل خطوط االشتراك مباشرة

 الملك يطمئن على صحة رئيس 
الوزراء الياباني المستقيل

ولي العهد يشارك في القمة 
العالمية للصناعة والتصنيع السبت 

الصحة الفلسطينية: عودة عمل 
الجسر مع األردن قريبا

 بعد مطالبات نقابية استمرت أكثر من عام
 المجلس الطبي يقر مطالب نقابة 

أطباء أسنان بشأن أطباء اختصاص 

االنباط-عمان

ت���راأ����س ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

بح�سور �سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل 

جولة  االأربعاء،  ام�س  العهد،  ويل  الثاين، 

جديدة من مبادرة “اجتماعات العقبة«.

وتناولت االجتماعات، التي عقدت عرب 

االأمنية  املخاطر  امل��رئ��ي،  االت�سال  تقنية 

امل�������س���ت���ج���دة، وب���خ���ا����س���ة يف ظ����ل ج��ائ��ح��ة 

ك���ورون���ا، وك��ي��ف��ي��ة ال��ت�����س��دي ل��ه��ا، و���س��ب��ل 

وتكاملها،  امل��ب��ادرة  �سركاء  ج��ه��ود  توحيد 

ملجابهة خماطر االإرهاب والتطرف، حيث 

اأكد جالة امللك اأهمية موا�سلة التن�سيق 

�سوء  يف  خا�سة  اخل�سو�س،  بهذا  ال��دويل 

ت���داع���ي���ات اأزم������ة ك����ورون����ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

العامل.

وتطرقت االجتماعات اإىل دعوة جالة 

امل��ل��ك الإع������ادة ���س��ب��ط ال���ع���ومل���ة، ل��ل��و���س��ول 

االعتماد  وزي��ادة  اأف�سل،  دويل  تكامل  اإىل 

البلدان،  خمتلف  ب��ني  امل��ت��ب��ادل  االإي��ج��اب��ي 

واملوارد  القدرات  وبناء  املهارات  ال�ستثمار 

ع����رب احل��������دود، ب���ه���دف حت��ق��ي��ق امل��ن��ف��ع��ة 

لل�سعوب.

�سمو  بح�سور  اجلولة،  هذه  يف  و�سارك 

االأمري غازي بن حممد، كبري م�ست�ساري 

والثقافية  الدينية  لل�سوؤون  امللك  جالة 

دول  ق��ادة  جلالته،  ال�سخ�سي  وامل��ب��ع��وث 

ن��ي��ج��ريي��ا، وال��ف��ل��ب��ني، وك��ي��ن��ي��ا، وب��ل��غ��اري��ا، 

وروؤ�ساء حكومات كندا، وبلغاريا، واألبانيا، 

املتحدة،  ل��اأمم  العام  االأم��ني  اإىل  اإ�سافة 

واأم����ني ع���ام م��ن��ظ��م��ة االن���رتب���ول، ون��ائ��ب 

االأم������ني ال���ع���ام حل��ل��ف ���س��م��ال االأط��ل�����س��ي 

)الناتو(.

ك���م���ا �����س����ارك ف���ي���ه���ا ك���ب���ار امل�������س���وؤول���ني 

من  واالأمنيني  والع�سكريني  ال�سيا�سيني 

دول اآ�سيوية واأوروبية واإفريقية والواليات 

امل��ت��ح��دة االأم���ري���ك���ي���ة وك���ن���دا واأ���س��رتال��ي��ا 

ملنتدى  التنفيذي  والرئي�س  ونيوزيلندا، 

االإنرتنت العاملي ملكافحة االإرهاب، اإ�سافة 

اإىل �سركاء دوليني اآخرين.

“اجتماعات  م������ب������ادرة  وت�������س���ت���ه���دف 

العقبة”، التي اأطلقها جالة امللك يف عام 

االأمني  وال��ت��ع��اون  التن�سيق  تعزيز   ،2015

واملعلومات  اخل��ربات  وت��ب��ادل  والع�سكري 

بني خمتلف االأطراف االإقليمية والدولية 

ملحاربة االإرهاب، �سمن نهج �سمويل.

وحت���ظ���ى امل���وا����س���ي���ع ال���ت���ي ت��ط��رح��ه��ا 

ب��اه��ت��م��ام  العقبة”  “اجتماعات  م���ب���ادرة 

دويل، حيث مت عقد لقاءات خارج االأردن 

األ��ب��ان��ي��ا وه��ول��ن��دا  اإط�����ار امل����ب����ادرة، يف  يف 

االأمريكية،  املتحدة  والواليات  ونيجرييا 

واجل���م���ع���ي���ة ال����ع����ام����ة ل�������اأمم امل���ت���ح���دة، 

و�سنغافورة.

اخلارجية  وزي��ر  االج��ت��م��اع��ات  وح�سر 

و�سوؤون املغرتبني، وم�ست�سار جالة امللك 

العامة. املخابرات  لل�سيا�سات، ومدير 

عمان - االأنباط

ر�سدت “االأنباط” حالة من اال�ستهجان بني 

الرتبية  وزي���ر  ت�سريحات  عقب  االأم����ور  اأول��ي��اء 

والتعليم الدكتور تي�سري النعيمي، مبا يتعلق يف 

الو�سع  ب�سبب  املدر�سي  ال��دوام  تعليق  احتمالية 

الوبائي احلايل.

تعليق  االأربعاء،:”اإن  اأم�����س  النعيمي،  وق���ال 

الدوام يف املدار�س متوقع يف ظل الو�سع الوبائي 

احلايل”، جاء ذلك رداً على �سوؤاله حول م�سري 

املدار�س التي تظهر فيها حاالت اإ�سابة بفايرو�س 

“كورونا«.
التوتر  من  حالة  اأث��ارت  النعيمي  ت�سريحات 

االأمور �سحبها مطالبات  اأولياء  وال�سبابية بني 

بتعليق الدوام يف املدار�س حلني ا�ستقرار الو�سع 

الوبائي.

ع��ق��ب ح��ال��ة ال��ت��وت��ر ال��ت��ي ت�����س��درت امل�����س��ه��د، 

يتعلق  اأن حمور حديثه مبا  ليوؤكد  النعيمي  عاد 

ك��ان مرتبط فقط  امل��در���س��ي،  ال����دوام  تعليق  ع��ن 

بفايرو�س  اإ�سابة  ح��االت  ت�سجل  التي  باملدار�س 

املدر�سي. الدوام  لتعليق  والنية  “كورونا”، 
مع  ال��ت��وا���س��ل  “االأنباط”  ح��اول��ت  ب��دوره��ا، 

مل  ل��ك��ن  اأك�����ر،  ت��ف��ا���س��ي��ل  مل��ع��رف��ة  “الرتبية” 
يت�سنى لها احل�سول على اإجابة.

ويف ذات ال�سياق، عرب اأولياء اأمور عرب من�سات 

اإ�سرار  ا�ستغرابهم من  التوا�سل االجتماعي عن 

التعليم  ب��اأن  ال�سابقة  ت�سريحاتها  على  ال���وزارة 

�سيكون منتظما طيلة العام الدرا�سي احلايل، اإال 

العا�سمة عمان  التدري�س �سهدت  اأنه وقبيل بدء 

حاالت لتعليق الدوام، �سيما اأن الو�سع الوبائي يف 

الفرتة احلالية ي�سهد حالة من التذبذب.

البا�سا،  عني  ل��واء  تربية  مدير  ان   اإىل  ي�سار 

وطالبة  طالبا   150 دوام  تعليق  اأم�س  �سباح  قرر 

بعد خمالطتهم  ال��ع��ام��ة،  ال��ث��ان��وي��ة  م��رح��ل��ة  يف 

امل�ستجد  كورونا  اإ�سابتها بفريو�س  اأعلن  طالبة 

ملحافظة  ال��ت��اب��ع  ال��ب��ا���س��ا،  ع��ني  ل���واء  الثاثاء يف 

البلقاء.

ال�����دوام يف  بتعليق  ���س��اب��ق  ق���رار  و���س��در  فيما 

م��دار���س ح��ي االأ���س��رف��ي��ة يف ل���واء ق�سبة ع��م��ان، 

45 مدر�سة،  لواء ماركا،  الربوة يف  ومدار�س حي 

وتاأجل فيها بدء الدوام حتى اإ�سعار اآخر.

و�سمل قرار التعليق 28 مدر�سة يف االأ�سرفية، 

وم��در���س��ت��ني  خ��ا���س��ة،  و15  ح��ك��وم��ي��ة،   11 م��ن��ه��ا 

ماركا  ل��ل��واء  تابعة  و17  ال��غ��وث،  لوكالة  تابعتني 

منها مدار�س حكومية و9 خا�سة.

“زودتوها”،  حملة  اأجرتها  الح�سائية  ووفقا 

بعد  التعليم عن  االأم��ور على خيار  اأولياء  �سوت 

املبا�سر  التعليم  خيار  ح�سل  فيما   ،٪4٦ بن�سبة 

على ن�سبة 44٪، اما التعليم الهجني فقد ح�سل 

على ن�سبة 10٪، و�سارك يف االح�سائية قرابة ال 

1500 �سخ�س.

العام  ب��دء  قبيل  ر�سدت  قد  »االنباط” كانت 

ال��درا���س��ي اآراء اأول���ي���اء االأم����ور ح���ول ق���رار ع��ودة 

املدار�س، حيث رحب العديد منهم بالقرار، اإال اأنه 

و�سرعان ما تغريت قناعاتهم وذلك ب�سبب تطور 

الو�سع الوبائي يف اململكة.

االنباط - وكاالت

اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  ق��ال 

اإن  الفايز،  اهلل  �سيف  ال�سفري  املغرتبني  و���س��وؤون 

ال����وزارة وال�����س��ف��ارة االأردن��ي��ة يف ت��ل اأب��ي��ب تتابعان 

اأردين  مع ال�سلطات االإ�سرائيلية احتجاز مواطن 

اإ���س��رائ��ي��ل ه��و ح��ال��ي��ا ق��ي��د التحقيق. واأ���س��اف  يف 

للح�سول على  امل��و���س��وع  ه���ذا  ت��ت��اب��ع  ال�����وزارة  اأن 

التفا�سيل واحليثيات كافة. وكانت مواقع اخبارية 

ا�سرائيلية ذكرت ان ا�سرائيل اعتقلت مواطن اردين 

عرب احلدود �سباحة حتى و�سل �ساطىء ايات .

يف  ت�سلل  بعملية  ت�ستبه  ا�سرائيل  ب��ان  وذك���رت 

ال�ساطيء وبعد الفح�س  اإي���ات، حيث مت اخ��اء 

اأردين ع��رب احل���دود بال�سباحة  اأن��ه م��واط��ن  تبني 

“اإن  ، وبالتايل مت اعتقاله. وق��ال بيان لل�سرطة: 

�سرطة اإ�سرائيل منت�سرة يف مدينة اإيات لا�ستباه 

اأمني. ويطلب من اجلمهور توخي  بوقوع ح��ادث 

احلذر ومت نقل عنا�سر من ال�سرطة اإىل املنطقة 

نقل  مت  كما  احلدود”.  “حر�س  ق��وات  جانب  اإىل 

زوارق ال�سرطة اإىل املنطقة ال�ساحلية.

االنباط-عمان

عقد املن�سق العام احلكومي حلقوق االإن�سان يف 

رئا�سة الوزراء نذير العواملة، ام�س االأربعاء، لقاء 

واالأم��ن  االإن�سان  حقوق  اإدارة  مدير  مع  ت�ساوريا 

االإن�ساين يف وزارة اخلارجية علي الب�سول ملناق�سة 

التزاماتها  اإط���ار  يف  ال��راب��ع  اململكة  تقرير  اإع���داد 

بتنفيذ اتفاقية مناه�سة التعذيب.

وقال العواملة، بح�سور اأع�ساء اللجنة الوطنية 

الدائمة حلقوق االإن�سان وممثلي منظمات املجتمع 

اأح��د  يعد  التعذيب  مناه�سة  تقرير  اإن  امل����دين، 

اأهم التقارير التي يجري اإعدادها ومتابعتها، الأن 

وكرامته،  باحلياة  االإن�����س��ان  ح��ق  مي�س  التعذيب 

ويتنافى مع املبادئ االإن�سانية.

واأك������د ال����ت����زام ال����دول����ة ب���امل���ع���اه���دات ال��دول��ي��ة 

االأ�سا�سية مع  اإج��راءات��ه��ا  م��واءم��ة  وحر�سها على 

هذه االتفاقات و�سد اأي ثغرات ت�سريعية اأو اإجرائية 

يف هذا االإطار.

واأو�سح الب�سول اأن اللقاء جاء يف �سياق حر�س 

اآلية  يف  الف�سلى  املمار�سات  ات��ب��اع  على  احلكومة 

التعاقدية  للجان  االإن�����س��ان  حقوق  تقارير  اإع���داد 

املجتمع  م��ن��ظ��م��ات  م��ع  امل�����س��ارك��ة  تتطلب  وال��ت��ي 

املدين، م�سددا على قناعة اللجنة الوطنية الدائمة 

احلكومة  تنفيذ  اإط���ار  يف  ال�سراكة  ه��ذه  باأهمية 

اللتزاماتها الدولية.

التزامها مبوجب  ج��ادة يف  اأن احلكومة  وب��ني 

االإج����راءات  وات��خ��اذ  التعذيب،  مناه�سة  اتفاقية 

امل��ن��ا���س��ب��ة ل�����س��م��ان االم��ت��ث��ال ال��ك��ام��ل الأح��ك��ام��ه��ا، 

ان��ط��اق��ا م���ن اإمي��ان��ه��ا ال��را���س��خ ب��اأه��م��ي��ة حقوق 

وال�سامة  احلياة  راأ�سها احلق يف  وعلى  االإن�سان، 

اجل�سدية.

واأبدى ممثلو منظمات املجتمع املدين وجهات 

ن��ظ��ره��م ح���ول امل�����س��ائ��ل امل��ط��روح��ة يف ال��ت��ق��ري��ر، 

م�����س��ل��ط��ني ال�������س���وء ع��ل��ى ع����دد م���ن االإج���������راءات 

الدولة  التزام  اإث��راء  �ساأنها  من  التي  والتو�سيات 

باتفاقية مناه�سة التعذيب واإع��داد تقرير وطني 

يعك�س وجهات النظر كافة.

و�سددوا على اأن مناه�سة التعذيب هي م�ساألة 

حت��ظ��ى ب��اإج��م��اع وط��ن��ي؛ مل��ا ل��ه��ذه اجل��رمي��ة من 

انعكا�سات خطرية على االأمن املجتمعي ومتا�سكه.

االنباط-عمان

���س��رك��ات  االأردن  جت�����ارة  غ���رف���ة  دع����ت   

االت�ساالت اإىل التوقف عن ف�سل خطوط 

ف��رتة �ساحيتها  ان��ت��ه��اء  اال���س��رتاك بعد 

م��ب��ا���س��رة، مل��ا ي�سببه ذل���ك م��ن ���س��رر على 

القطاع التجاري واخلدمي واملواطنني.

وق����������ال مم����ث����ل ق�����ط�����اع االت�����������س�����االت 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات يف غ��رف��ة جت��ارة 

اإن  ال���رواج���ب���ة:  ه��ي��ث��م  امل��ه��ن��د���س  االأردن 

�سركات االت�ساالت كانت تقوم �سابقا بف�سل 

جزئيا،  ا�سرتاكها  ينتهي  التي  اخل��ط��وط 

ثم  يوما   90 مل��دة  الأ�سحابها  مهلة  ومتنح 

م��ا مل يتم  ذل���ك بف�سلها كليا  ب��ع��د  ت��ق��وم 

التجديد.

وط���ال���ب امل��ه��ن��د���س ال���رواج���ب���ة يف ب��ي��ان 

�سحفي، ام�س االربعاء، �سركات االت�ساالت 

باعطاء مهلة مل�سرتكيها ال تقل عن �سهر 

م��ن حزم  واال���س��ت��ف��ادة  امل��ك��امل��ات  ال�ستقبال 

ا�ستدامة  بهدف  امل�ستهلكة  غري  االإنرتنت 

اأعمال وم�سالح ال�سركات واملواطنني.

االت�ساالت  �سركات  اإج����راءات  اأن  وب��ني 

بف�سل اخلدمة ب�سكل كامل عن امل�سرتكني 

ال��ت��ج��دي��د ي�سبب حالة  ان��ت��ه��اء م���دة  ف���ور 

املواطنني  م�سالح  وتعطيل  االإرب����اك  م��ن 

وال�سركات.

وا�سار اإىل اأن الغرفة تلقت العديد من 

ب�ساأن  وكذلك  اخل�سو�س،  بهذا  ال�سكاوى 

للمحال  م�سبقا  امل��دف��وع��ة  البطاقات  بيع 

اخللوية باأ�سعار اأعلى من بيعها باملعار�س 

التابعة ل�سركات االت�ساالت.

واأكد اأن الظرف اال�ستثنائي الذي متر به 

اململكة جراء وباء كورونا يتطلب التكاتف 

فيما  بخا�سة  الر�سمية  اجلهود  وم�ساندة 

عرب  للمواطنني  املعلومة  باإي�سال  يتعلق 

و�سائل االت�سال املختلفة وا�ستمرار ت�سيري 

اأعمال ال�سركات والتعليم والعمل عن ُبعد.

وبني اأن غرفة جتارة االأردن، بحكم اأنها 

الرتتيب  ب�����س��دد  ل��ل��ق��ط��اع،  االأوىل  امل��ظ��ل��ة 

لعقد اجتماع مو�سع بني �سركات االت�ساالت 

واجل����ه����ات ال��ر���س��م��ي��ة ل��ب��ح��ث ه����ذا امل��ل��ف 

واإيجاد احللول التي حتقق م�سالح جميع 

االطراف.

�سركات  اإن  ال��رواج��ب��ة:  املهند�س  وق���ال 

دورا  لعبت  باململكة  ال��ع��ام��ل��ة  االت�����س��االت 

كبريا منذ بداية اأزمة فريو�س كورونا من 

خال ا�ستدامة التزويد بخدمات االنرتنت 

القطاعات  وادام���ة االت�ساالت ودع��م عمل 

عن  والعمل  التعليم  وعملية  االقت�سادية 

ُبعد.

االت�ساالت  �سركات  ب��اأن  التاأكيد  وج��دد 

ا�سا�سيا  ج��زءا  تعد  املعلومات  وتكنولوجيا 

وركيزة لاأمن الوطني اإىل جانب اهميتها 

كرافد وداعم لاقت�ساد وحركة التجارة.

عدد  يبلغ  الرواجبة  املهند�س  وبح�سب 

اخللوية  والبطاقات  االج��ه��زة  بيع  حم��ال 

املدفوعة م�سبقا وم�ستلزماتها نحو 3 اآالف 

حمل موزعة يف عموم اململكة توظف اكر 

من 10 اآالف عامل من االردنيني.

اأهمية وج��ود حم��ال بيع  اأن  وا���س��ار اإىل 

تكمن  وم�ستلزماتها  اخل��ل��وي��ة  االأج���ه���زة 

معار�س  على  االزدح����ام  م��ن  التخفيف  يف 

���س��رك��ات االت�����س��االت يف ظ��ل اأزم����ة ك��ورون��ا 

للحد من التباعد اجل�سدي بني املواطنني، 

وت�سهيل  العمل  فر�س  توفري  اإىل  اإ�سافة 

تقدمي اخلدمات للمواطنني.

االنباط-عمان

الثاين،  عبداهلل  امللك  اطماأن جالة 

خ��ال ات�����س��ال ه��ات��ف��ي ام�����س االأرب��ع��اء، 

ع��ل��ى ���س��ح��ة رئ��ي�����س ال������وزراء ال��ي��اب��اين 

ا�ستقالته  عن  اأعلن  ال��ذي  اآب��ي،  �سينزو 

له  م��ت��م��ن��ي��اً  ال�����س��ح��ي��ة،  ظ��روف��ه  ب�سبب 

دوام ال�سحة والعافية.

واأ�ساد جالته، خال االت�سال، بدور 

اآب���ي يف تعزيز  ���س��ي��ن��زو  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 

بها  واالرت��ق��اء  البلدين،  بني  العاقات 

م��ن��وه��اً  اال���س��رتات��ي��ج��ي،  امل�����س��ت��وى  اإىل 

بحكمته يف قيادة باده والدور املحوري 

ويف  ال��دويل  ال�سعيد  على  لعبته  ال��ذي 

ال�سرق االأو�سط. منطقة 

االأردن  امل��ل��ك ح��ر���س  واأك�����د ج��ال��ة 

ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ت��و���س��ي��ع اآف����اق ال��ت��ع��اون 

وت��وط��ي��د ال��ع��اق��ات م��ع ال��ي��اب��ان، ومب��ا 

ي��ح��ق��ق م�����س��ال��ح ال��ب��ل��دي��ن وال�����س��ع��ب��ني 

ال�سديقني.

االنباط-عمان

ي�����س��ارك ���س��م��و االأم����ري احل�����س��ني بن 

ال�سبت  ال��ع��ه��د،  ويل  ال���ث���اين،  ع��ب��داهلل 

الثالثة ملوؤمتر  الدورة  اأعمال  املقبل، يف 

والت�سنيع  ل��ل�����س��ن��اع��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 

.2020

ويلقي �سمو ويل العهد كلمة، خال 

القمة االفرتا�سية، التي تعقد مببادرة 

العربية  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني  م�سرتكة 

امل���ت���ح���دة  االأمم  وم���ن���ظ���م���ة  امل����ت����ح����دة 

)يونيدو(. ال�سناعية  للتنمية 

وت��ب��ح��ث ال��ق��م��ة، ال��ت��ي ي�����س��ارك فيها 

واأك���ادمي���ي���ون  و���س��ي��ا���س��ي��ون  دول  ق�����ادة 

ال�سركات  ل��ك��ربى  تنفيذيون  وروؤ����س���اء 

ال��ع��امل��ي��ة، ت��ق��ن��ي��ات ال���ث���ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة 

ال����راب����ع����ة ودوره��������ا يف اإع��������ادة اإط�����اق 

واالجتماعية  االقت�سادية  الن�ساطات 

العاملية، يف مرحلة ما بعد  للمجتمعات 

وباء كورونا.

وت��ه��دف ال��ق��م��ة، ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت قبل 

ث���اث ���س��ن��وات، اإىل احل���د م��ن ال��ف��ق��ر، 

وحتقيق عوملة �ساملة وا�ستدامة بيئية، 

من خال حتقيق التنمية ال�سناعية.

االنباط - وكاالت

 ك�����س��ف اأ����س���ام���ة ال��ن��ج��ار م���دي���ر ع��ام 

وزارة  امل�����س��ان��دة يف  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات 

االأرب��ع��اء،  ام�����س  الفل�سطينية  ال�سحة 

ال���ن���ق���اب ع���ن ع�����ودة ع��م��ل م��ع��رب امل��ل��ك 

م��ع  )اجل���������س����ر(  “الكرامة”  ح�������س���ني 

االأردن قريبا.

وقال النجار، اإن وزارة ال�سحة ترتب 

للقاء مع وزارة ال�سحة االأردنية خال 

ترتيب  اأجل  من  املقبلة،  القليلة  االأي��ام 

ال��ف��ح�����س ع��ل��ى اجل�����س��ر، متهيدا  اأم����ور 

لعودته للعمل قريبا. واأو�سح اأنه �سيتم 

التن�سيق بني الوزارتني على اآلية لعمل 

و�سيتم  واملغادرين،  للقادمني  الفح�س 

االإعان عنها بعد التو�سل التفاق.

اأعلنت  املا�سي  اآذار  م��ن  العا�سر  ويف 

“اللنبي”  م���ع���رب  اإغ�������اق  اإ����س���رائ���ي���ل 

)ج�����س��ر امل���ل���ك ح�������س���ني(، ال����راب����ط بني 

من  خ��وف��ا  واالأردن،  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة 

تف�سي فريو�س كورونا.

للمعابر  العامة  االإدارة  اأعلنت  كما 

معرب  اإغ���اق  الفل�سطينية،  واحل����دود 

ال�����س��ف��ة  ب���ني  ال���وا����س���ل  “الكرامة”، 
ال��ت��داب��ري  اإط����ار  يف  واالأردن،  ال��غ��رب��ي��ة 

املتخذة ملنع تف�سي فريو�س كورونا.

اإغاق  االأردن  اأعلن  �سابق،  وقت  ويف 

ج�سر امللك ح�سني مع فل�سطني، �سمن 

م���ن تف�سي  ل��ل��وق��اي��ة  ق�����رارات  ���س��ل�����س��ل��ة 

كورونا.

االنباط-عمان

ب��ع��د ج���ه���ود ح��ث��ي��ث��ة ق����ام ب��ه��ا نقيب 

قرر  النقابة،  وجمل�س  اال�سنان  اأط��ب��اء 

طلبات  حتويل  االأردين  الطبي  املجل�س 

بربامج  التحقوا  الذين  االأ�سنان  اأطباء 

اخت�سا�س اأو برامج درا�سات عليا، اأو اأي 

برنامج اأكادميي داخل االأردن اأو خارجه 

2005/12/31، لنقابة اأطباء  قبل تاريخ 

ت�سجيلهم  واإمكانية  لدرا�ستها  االأ�سنان 

كاأخ�سائيني يف النقابة مبوجب قرارات 

ت�سدر عن جمل�س نقابة اأطباء االأ�سنان 

الت�سجيل  �سروط  ا�ستيفائهم  �سريطة 

التي كانت نافذة اآنذاك.

وج����اء ه���ذا ال���ق���رار، ب��ع��د م��ط��ال��ب��ات 

االأ�سنان  اأط��ب��اء  نقابة  جمل�س  بها  ق��ام 

ا���س��ت��م��رت الأك����ر م���ن ع����ام. ح��ي��ث ك��ان 

تخويل  يرف�س  �سابًقا  الطبي  املجل�س 

االأ�سنان  اأطباء  ت�سجيل  النقابة  جمل�س 

قبل  اأكادميية  بربامج  التحقوا  الذين 

200٦ )ال��ع��ام ال��ذي مت فيه  ب��داي��ة ع��ام 

كاأخ�سائيني.  االأردين(  ال��ب��ورد  اعتماد 

اأمور هوؤالء االأطباء معلقة  حيث بقيت 

ملدة تزيد على اخلم�سة ع�سرة عاماً.

وي�سهم هذا االإجناز للنقابة باإن�ساف 

ع�سرات االخت�سا�سيني الذين التحقوا 

ب��ربام��ج اأك��ادمي��ي��ة قبل اع��ت��م��اد ال��ب��ورد 

نقيب  ال���ذي ظ��ل  االأم���ر  وه��و  االأردين، 

اأط����ب����اء االأ�����س����ن����ان وجم���ل�������س ال��ن��ق��اب��ة 

ي��ط��ال��ب��ون ب���ه يف ك���اف���ة ل��ق��اءات��ه��م مع 

وه��ي��ئ��ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  يف  امل�����س��وؤول��ني 

املجل�س الطبي االأردين.

املجل�س  قام  كما  مت�سل،  �سعيد  على 

بعفي  ق���رار  ب��اإ���س��دار  االأردين  ال��ط��ب��ي 

امتحان  م��ن  االأ���س��ن��ان  اأط��ب��اء  مبوجبه 

الطبي  املجل�س  ل�����س��ه��ادة  االأول  اجل���زء 

ط��ب  يف  االأردين(  )ال����ب����ورد  االأردين 

االأ����س���ن���ان مل���ن ي��ح��م��ل ���س��ه��ادة ال��زم��ال��ة 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة   )MFDs( االإي���رل���ن���دي���ة 

النظر  بغ�س  وال��ث��اين،  االأول  بجزئيها 

بعد  وذل��ك  عليه.  احل�سول  ت��اري��خ  ع��ن 

اأن كان املجل�س قد اتخذ قراًراأ قبل عام 

ام��ت��ح��ان  م��ن  االإع���ف���اء  ت��ق��ري��ًب��ا يح�سر 

على  ف��ع��ل��ًي��ا  ب��احل�����س��ل��ني  االأول  اجل����زء 

تاريخ  قبل  االإيرلندية  الزمالة  �سهاد 

اإ�سدار القرار.

االأطباء  كافة  لي�سمل  التعديل  وجاء 

بغ�س  الزمالة  �سهادة  على  احلا�سلني 

ال��ن��ظ��ر ع���ن ت���اري���خ احل�������س���ول ع��ل��ي��ه��ا، 

للنقابة  العادلة  املطالب  اأح��د  ليحقق 

واإن�ساًفا لعدد كبري من اأطباء االأ�سنان. 

للجهود  تتويًجا  ال��ق��رار  ه��ذا  اأت��ى  وق��د 

ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ب���ذل���ه���ا ن��ق��ي��ب اأط���ب���اء 

االأ����س���ن���ان وجم��ل�����س ال��ن��ق��اب��ة الإن�����س��اف 

مبا  عليهم  والت�سهيل  االأ���س��ن��ان  اأط��ب��اء 

باملهنة والطبيب. ي�سهم باالرتقاء 
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يف نقا�ش حاد و�صارخ دار بيني وبني نف�صي على احلالة الوبائية املخيفة التي و�صلت 

اإليها البالد بعد ا�صتقرار مريح �صهده الأردن كان �صيوؤدي اإىل عودة احلياة الطبيعية اإىل 

حالها ب�صكل �صبه متكامل، هذه احلالة التي و�صلنا اإليها كان �صببها وزراء الأزمات الذين 

“ بقراراتهم غري املدرو�صة بتاتا والتي تت�صف “بالتناحة”.. كاأنهم  بلة  الطني  “زادوا 
يعي�صون خارج اململكة الأردنية الها�صمية . 

خاطبت نف�صي متعجبا، كيف قرر وزير الرتبية والتعليم بداأ العام الدرا�صي ونحن يف 

حالة وبائية خطرة ويف ظل ازدياد ملحوظ يف حالت الإ�صابة ب�صكل مت�صارع.. هذا القرار 

الذي اتخذه الوزير �صنجني ثماره ل حمالة، و�صنع�ش اأ�صابعنا ندما على ما اتخذه، وهنا 

اطرح وكثري غريي ملاذا اتخذ القرار غري املدرو�ش والذي قد يوؤدي باأبنائنا وفلذة اأكبادنا 

اإىل ما ل نحب؟ ولدينا كما �صرحتم معايل الوزير نظام “التعليم عن بعد جاهز”، ومباذا 

�صتربر وماذا انت فاعل اإن ح�صل املتوقع وتفاقمت احلالة الوبائية وو�صلت اىل املدار�ش . 

وغري  املتالحقة  ق��رارات��ك  فعلته  ال��ذي  م��ا  العمل،  ل��وزي��ر  اوجهها  ال��ت�����ص��اوؤلت  نف�ش 

املفهومة براأي كثريين منذ بدء اجلائحة، �صوى تردي اأحوال العاملني يف القطاعني العام 

واخلا�ش، لقد خلقت بقراراتك �صراعا ما بني �صاحب العمل والعاملني لديه، وقراراتك 

مل تعط حال متوازنا ير�صي الطرفني.. يف بداية اجلائحة مت اإتخاذ قرار بعمل ما ن�صبته 

30% من العمال داخل ال�صركات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة واملوؤ�ص�صات احلكومية اأي�صا يف �صتى 

اإجناز  ت�صتطيع  الن�صبة  هذه  اأن  العمل  ل�صاحب  انظباعا  اعطى  القرار  هذا  جمالتها.. 

العاملني لديه  اإق�صاء بع�ش  بال” على  “وبراحة  بدوره  اأ�صكالها، فعمل  بكافة  الأعمال 

لغالبية  الأ�صا�صية  احلاجات  تلبية  يكفي  ل  م�صتوى  اىل  الأخ��ر  البع�ش  روات��ب  وتقليل 

املوؤ�ص�صات  تلك  يف  اأعمالهم  لن��ه��اء  والعاملني  املوظفني  م��ن  الكثري  دف��ع  م��ا  العاملني 

والن�صمام اىل �صفوف البطالة، فما اأنتم فاعلني ؟. 

اجلدال الذي دار بيني وبني نف�صي ا�صتمر ولكن هذه املرة عن وزير اأخر ن�صي مهامه 

كوزير لل�صحة وبات �صغله ال�صاغل الفريو�ش وتطوراته ووو...، وذلك على ح�صاب مهامه 

اأبدا لكن هذا  اأنكر ذلك  الخرى ومنها تفقد امل�صت�صفيات وعملها، الوباء نعم خطري ل 

ل يعني اأن نن�صى اأ�صحاب الأمرا�ش املزمنة ومر�صى ال�صرطان الذين ت�صرروا بال �صك 

واملراكز  للم�صت�صفيات  فروع  اإفتتاح عدة  تاأجيل  يتم  اأمل  ككل..  احلكومية  القرارات  من 

ال�صحية بحجة اعطاء الولوية لفريو�ش كورونا.. كل ذلك على ح�صاب احلالة ال�صحية 

ال�صاملة التي ل يخفى على احد انها تنحدر وتتدهور.. فماذا اأنتم فاعلني ؟. 

وهنا لن اأن�صى وزير الدولة ل�صوؤون رئا�صة الوزراء الذي ل اأعلم ما فائدة تواجده يف 

هكذا مركز وماذا يقدم هذا املوقع للوطن واملواطن.. وهنا اي�صا ل بد من ال�صارة اليه 

وكيف اأحرج احلكومة اأمام العلن بت�صرفه مع اأحد مندوبي القنوات املحلية برد ل يخرج 

من �صخ�صية عامة ممثال للحكومة.. هذه احلادثة التي يرى البع�ش انها ب�صيطة.. لكن 

نتيجتها كانت انها زادت من ا�صتياء املواطنني جتاه احلكومة فوق ال�صخط التي هي عليه 

بالأ�صا�ش، فما اأنتم فاعلني . 

وقبل ذلك كله، ل بد من التذكري ان ال�صباب الرئي�صية لعودتنا لهذه احلالة الوبائية 

اخلطرة هو قرار وزير النقل املعروف ب�”الباك تو باك” الذي اأعادنا للوراء عدة درجات 

يذكر  بال�صيء  وال�صيء  دول كثرية،  عليها  الإ�صتقرار ح�صدتنا  و�صلنا حلالة من  ان  بعد 

اعيد واكرر وا�صاأل وزير الداخلية عن “الت�صيب” يف املراكز احلدودية، وماذا لتخذمت من 

اجراءات بحق امل�صوؤولني عن هذا الت�صيب وما حدث داخل هذه املعابر من قبل البع�ش 

انه مت الكتفاء  ام  اأخ��رى،  انت�صار الفريو�ش مرة  والذين يجب حما�صبتهم لت�صببهم يف 

ببع�ش التنقالت غري املعلنة فما اأنتم فاعلني؟ . 

كنت  الوزراء” م��اذا  رئي�ش  مكان  كنت  “لو  نف�صي  تخيلت  ذات��ي  م��ع  نقا�صي  اأخ��ر  يف 

�صاأفعل؟ هل كنت �صاأحا�صب كل من كان �صببا ملا و�صلنا اإليه يف احلالة الوبائية وحما�صبة 

كل من ق�صر ، هل كنت “�صاأعطي اخلبز خلبازه”؟، هل كنت �صاأ�صت�صري اأ�صحاب اخلربة 

؟... ماذا كنت �صاأفعل حتى اأ�صل اىل حل يخرجني من هذه الأزمة، احلل ما يزال متاحا، 

والوقت ما زال متوفرا ومل ينفذ بعد.

عمرالكعابنة 

لو كنت مكان الرئيس !!

االنباط-عمان

�صعد  ال��دك��ت��ور  العا�صمة،  حمافظ  ق��ال   

ال�����ص��ه��اب، اإن���ه ج��رى ام�����ش الأرب���ع���اء ع��زل 9 

بنايات، منها بنايتان يف �صويلح، وذلك بعد 

اكت�صاف اإ�صابات كورونا فيها.

اأن  �صحفي،  ت�صريح  يف  ال�صهاب  واأ�صاف 

الكر�صي  مناطق  يف  تقع  الأخ���رى  البنايات 

و�صفا بدران وماركا ال�صمالية وجبل الن�صر 

واجلويدة ونادي ال�صباق ورا�ش العني.

التعامل  اأن��ه مت  العا�صمة  واأك��د حمافظ 

العدوى  انت�صار  ملنع  وتعقيمها  البنايات  مع 

وفقاً لالإجراءات ال�صحية املعتمدة.

وب���ني حم��اف��ظ ال��ع��ا���ص��م��ة اأن���ه مت ات��خ��اذ 

الإج������راءات الح���رتازي���ة ال���الزم���ة وت��اأم��ني 

اأو خروج  دوري��ة �صرطة ل�صمان عدم دخول 

فرق  تتمكن  حتى  البنايات  اإىل  �صخ�ش  اأي 

التق�صي الوبائي من اأخذ العينات.

االنباط-عمان

ع��زي��ز  الأردن  ل����دى  ال���ك���وي���ت  ���ص��ف��ري  اأ�����ص����اد   

ال�صلطات  ام�����ش الأرب����ع����اء مب���ب���ادرة  ال��دي��ح��اين 

الأردنية بتقلي�ش مدة حجر

ال��ق��ادم��ني لأ���ص��ب��وع واح���د معتربا ان  الطلبة 

بالعام  الكويتيني  الطلبة  التحاق  �صي�صهل  ذل��ك 

الدرا�صي اجلديد.

ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء الكويتية  ال��دي��ح��اين  وق����ال 

اإن ق��رار املوافقة بتقلي�ش ف��رتة احلجر  )ك��ون��ا( 

واإلغاء  واح��د  اأ�صبوع  اإىل  اأ�صبوعني  من  املوؤ�ص�صي 

احلجر

الذين  الطلبة  على  بامل�صلحة  ي��ع��ود  امل��ن��زيل 

داخ��ل  ال����دوام  الأك���ادمی���ي  حت�صيلهم  ي�صتوجب 

املوؤ�ص�صات التعليمية.

وذكر اأن املكتب الثقايف الكويتي قام بالتن�صيق 

مع ال�صفارة الكويتية وخلية اإدارة اأزمة )كورونا( 

يف اململكة الأردنية لت�صهيل اإجراءات

تخ�ص�صات  �صمن  الكويتيني  الطلبة  ع���ودة 

وبرامج اأكادمیية حمددة يف الأيام املقبلة.

من جانبه قال امللحق الثقايف الكويتي الدكتور 

بدر املطريي ل)كونا( ان عدد الطلبة الكويتيني 

الذين امتو فرتة احلجر املوؤ�ص�صي اليوم بلغ

222 ط��ال��ب��ا وط���ال���ب���ة ق���دم���وا ع���رب رح���الت 

ا�صتثنائية الأ�صبوع املا�صي.

وا�صاف اإن املكتب �صعى لبيان اأهمية ا�صتكمال 

طلبة الطب الب�صري يف املراحل الدرا�صية الرابعة 

واخلام�صة وال�صاد�صة )�صنوات �صريرية(

داخ����ل احل����رم اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ل��م��ي  حت�صيلهم 

املرحلتني  يف  الأ�صنان  طب  طلبة  اإىل  بال�صافة 

الدرا�صيتني الرابعة واخلام�صة.

وا�صاف ان ال�صلطات ال�صحية الأردنية وافقت 

ال�صحي  )ال���ربوت���وك���ول(  ���ص��روط  تخفيف  على 

املتبع على جميع الطلبة القادمني �صرط اإجراء

فح�ش )بي.�صي.اآر( قبل الو�صول اإىل الأردن 

يف مدة ل تزيد على 72 �صاعة وكذلك اخل�صوع 

للفح�ش عند القدوم اإىل عمان وقبل

اخلروج من فندق احلجر ال�صحي.

عدم  على  اي�صا  وافقت  ال�صلطات  اأن  واو�صح 

بعد خروجهم  الطلبة  على  فر�ش حجر منزيل 

من الفندق كما كان مقررا �صابقا.

وك�صف عن اإن جمل�ش التعليم العايل الأردين 

اأق����ر ال��ت��ع��ل��ي��م الل���ك���رتوين )ع���ن ب��ع��د( للطلبة 

اأ�صحاب التخ�ص�صات الأدبية والنظرية يف الف�صل

امل���ق���ب���ل م����ع ا����ص���ت���ث���ن���اءات ت���ق���دي���ري���ة لبع�ش 

التعليم  اآلية  مراجعة  تتم  اأن  على  التخ�ص�صات 

ح�صب املعطيات الوبائية.

ودعا الدار�صني الكويتيني ممن ت�صملهم القرارات 

ال���ع���ودة �صمن  م��ب��ا���ص��رة  تعبئة من����اذج  الردن���ي���ة اىل 

الرحالت املقبلة وهم طلبة البكالوريو�ش

)ط��ب ب�صري - ط��ب اأ���ص��ن��ان - ودك��ت��ور �صيديل - 

�صيدلة( لكل ال�صنوات وطلبة )ماج�صتري - دكتوراه(.

العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  وك���ان 

اأم�ش  اأعلن  ت��وق  الدين  حميي  الدكتور  الأردين 

تخفي�ش فرتة حجر الطلبة القادمني من اخلارج

)اأردنيني ووافدين( لأ�صبوع واحد فقط وفق 

الطلبة  ع��دد  ويبلغ  املتبعة.  ال�صحية  ال�����ص��روط 

ال��ك��وي��ت��ي��ني امل��ق��ي��دي��ن يف اجل���ام���ع���ات وال��ك��ل��ي��ات 

اآلف طالب وطالبة يف  اأربعة  الردنية اكرث من 

خمتلف التخ�ص�صات والربامج الأكادمیية.

51 إصابة محلية جديدة وتسيير الرحالت الجوية اعتبارا من الثالثاء
»كورونا« تتمدد جغرافيا وحظر تجول بعمان والزرقاء الجمعة

العضايلة: إعادة تسيير الرحالت الجوّية المنتظمة اعتبارًا من الثالثاء 

طقس حار جدا اليوم والهب غدا

»بريتش بتروليوم«: الشركة األم ببريطانيا طلبت إغالق ملف الغاز في األردن والعودة

االنباط - عمان

امل�صتجد  كورونا  بفريو�ش  املحلية  ال�صابات  توزعت 

جر�ش  من  جغرافيا  لتنت�صر  حمافظات  عدة  على  ام�ش 

م��رورا  اململكة  جنوب  اق�صى  يف  العقبة  اىل  ال�صمال  يف 

مبحافظات الو�صط عمان، ال�صلط ومادبا وحتى الزرقاء 

17 حالة يف تطور هو الول من  �صرقا التي �صجلت فيها 

اذار  �صهر  يف  اململكة  يف  ك��ورون��ا  انت�صار  ب��دء  منذ  ن��وع��ه 

املا�صي.

ي��اأت��ي ذل��ك يف وق��ت ق���ررت ف��ي��ه احل��ك��وم��ة ع��ن فر�ش 

وال��زرق��اء،  ع��م��ان  يف  املقبل  اجلمعة  �صامل  جت��ول  حظر 

امل��ح��اف��ظ��ت��ني، وه��ي  ال��وب��ائ��ي��ة يف  ن��ظ��را لطبيعة احل��ال��ة 

التجول  حظر  يتم  التي  ال��ت��وايل  على  الثانية  اجلمعة 

امل�صجلة  ال���ص��اب��ات  اع���داد  ت�صاعد  م��ن��ذ  فيها  ال�����ص��ام��ل 

ت�صيري  ب��دء  “كورونا”  اأزم���ة  خلية  ق��ررت  فيما  حمليا، 

ال���رح���الت اجل���وي���ة امل��ن��ت��ظ��م��ة ع���رب امل���ط���ار اع��ت��ب��ارا من 

الثالثاء املقبل، وفق �صوابط و�صروط ت�صمن ال�صالمة 

والحرتاز.

 64 ت�صجيل  جابر  �صعد  الدكتور  ال�صحة  وزير  واأعلن 

منذ  الجمايل  لي�صبح  حملية،   51 منها  جديدة  ا�صابة 

بداية اجلائحة 2161 حالة.

احلجر  بفنادق  حالة   12 ك��الآت��ي:  احل���الت  وت��وزع��ت 

وع���راق���ي  ف��ل�����ص��ط��ني،  م���ن  ال���ك���وي���ت، و5   1 اأم���ري���ك���ا،   6(

يف  ا���ص��اب��ة   26 �صجلت  فيما  ال��ع��الج��ي��ة،  لل�صياحة  ق���ادم 

يف  و17  عنها،  ال�صتق�صاء  يتم  و7  خمالطة،   19( عمان 

وحالتني  ماأدبا،  4 حالت يف  و�صجلت  الزرقاء،  حمافظة 

حلالة  خمالطة  جر�ش  حمافظة  يف  وح��ال��ة  البلقاء،  يف 

�صفاء  46 حالت  �صجلت  العقبة. فيما  موؤكدة، وحالة يف 

منطقة  يف  و23  ح��م��زة  الأم����ري  م�صت�صفى  يف   23 م��ن��ه��ا 

احلجر بالبحر امليت.

االنباط-عمان

 اأعلن وزير الدولة ل�صوؤون الإعالم اأجمد 

عودة الع�صايلة اأن خلّية اأزمة كورونا قررت 

اإعادة ت�صيري الرحالت اجلوّية املنتظمة عرب 

يوم  اعتباراً من  ال��دويل،  امللكة علياء  مطار 

الثالثاء املقبل املوافق 8 اأيلول احلايل.

�صحفي  اإي��ج��از  خ��الل  الع�صايلة  واأ���ص��ار 

ال�������وزراء م�����ص��اء ام�����ش  ع��ق��د يف دار رئ��ا���ص��ة 

�صوابط  اإىل  ا�صتند  القرار  اأن  اإىل  الأربعاء، 

والوقاية  العاّمة  ال�صالمة  ت�صمن  و�صروط 

والحرتاز.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ّل��ق ب��ال��رح��الت ال��ق��ادم��ة من 

بنّي  )خ�����ص��راء(،  باأّنها  وب��ائ��ّي��اً  م�صّنفة  دول 

الع�صايلة اأّنه ي�صرتط فيها اأن يكون امل�صافر 

ق��د اأم�����ص��ى اآخ���ر )اأرب���ع���ة ع�صر ي��وم��اً( قبل 

يح�صر  واأن  منها،  ال��ق��ادم  البلد  يف  ال�صفر 

�صاعة من   72 �صهادة فح�ش )PCR( قبل 

واإج����راء  ���ص��ل��ب��ّي��ة،  ونتيجتها  ال�����ص��ف��ر  م��وع��د 

فح�ش ثاٍن يف املطار عند و�صوله اإىل اململكة 

�صدور  حلني  وينتظر  ة  اخلا�صّ نفقته  على 

نتيجة  ك��ان��ت  ح���ال  يف  اأن���ه  مبينا  النتيجة، 

فح�صه �صلبّية ل يتّم حجره موؤ�ّص�صّياً، واإمّنا 

يتّم الكتفاء باحلجر املنزيل ملّدة اأ�صبوع.

وب��خ�����ص��و���ش ال����رح����الت ال���ق���ادم���ة م��ن 

اأو�صح  ���ص��ف��راء،  ب��اأّن��ه��ا  وب��ائ��ّي��اً  م�صّنفة  دول 

امل�صافر  يح�صر  اأن  ي�صرتط  اأّن��ه  الع�صايلة 

�صاعة من   72 �صهادة فح�ش )PCR( قبل 

ال�صفر ونتيجتها �صلبّية، واإجراء فح�ش ثاٍن 

يف املطار عند و�صوله اإىل اململكة على نفقته 

الفح�ش  اإج��رائ��ه  بعد  نقله  ويتّم  ة،  اخلا�صّ

كما  اأّي����ام،  �صبعة  مل��ّدة  املوؤ�ّص�صي  احلجر  اإىل 

�صيتّم اإجراء فح�ش ثالث يف اليوم اخلام�ش 

نتيجة  بقيت  اأنه يف حال  ال�صاد�ش، مبينا  اأو 

ف���رتة احلجر  ان��ت��ه��اء  ع��ن��د  ���ص��ل��ب��ّي��ة  فح�صه 

املوؤ�ّص�صي يتّم حجره منزلّياً ملّدة اأ�صبوع.

وب�صاأن الرحالت القادمة من دول م�صّنفة 

بح�صب   - في�صرتط  ح��م��راء،  ب��اأّن��ه��ا  وب��ائ��ّي��اً 

 )PCR( الع�صايلة- اإح�صار �صهادة فح�ش

�صلبّية،  ونتيجتها  ال�صفر  �صاعة من   72 قبل 

امل��ط��ار عند و�صوله  ث��اٍن يف  واإج���راء فح�ش 

نقله  ويتّم  ة،  نفقته اخلا�صّ اململكة على  اإىل 

املوؤ�ّص�صي  احلجر  اإىل  الفح�ش  اإجرائه  بعد 

ملّدة �صبعة اأّيام، كما �صيتّم اإجراء فح�ش ثالث 

اأنه يف  ال�صاد�ش، مبينا  اأو  اليوم اخلام�ش  يف 

حال بقيت نتيجة فح�صه �صلبّية عند انتهاء 

منزلّياً  حجره  يتّم  املوؤ�ّص�صي  احلجر  ف��رتة 

اأ�صبوع، ويلتزم خالل هذه املّدة بارتداء  ملّدة 

الإ�صوارة الإلكرتونّية.

ال��ذي ل  امل�صافر  اأن  اإىل  الع�صايلة  ولفت 

يح�صر فح�ش )PCR( قبل 72 �صاعة من 

موعد ال�صفر �صيخ�صع للحجر املوؤ�ّص�صي ملّدة 

اأربعة ع�صر يوماً، موؤكدا اأن هذه الإجراءات 

ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى غ���ري الأردن�����ي�����ني ال��راغ��ب��ني 

ب��ال��ق��دوم اإىل امل��م��ل��ك��ة، وت��ط��ّب��ق ع��ل��ى جميع 

املعابر احلدودّية.

اإىل خ���ارج  ب��ال�����ص��ف��ر  ال���راغ���ب���ني  وح�����ول 

اأن مغادرتهم متاحة  الع�صايلة  بنّي  اململكة، 

ال���رح���الت  ت���واف���ر  وب��ح�����ص��ب  وق�����ت،  اأي  يف 

ال��دول  وموافقة  يريدونها،  التي  للوجهات 

امل�صت�صيفة على ا�صتقبالهم.

واأ�صار اإىل اأن وزير النقل �صيعلن يوم غٍد 

اخلمي�ش تفا�صيل عودة الرحالت املنتظمة، 

والربوتوكول ال�صّحي املتبع، وقائمة الدول 

امل�صّنفة باأّنها حمراء اأو �صفراء اأو خ�صراء؛ 

القوائم تتغرّي بني  اأن هذه  اإىل  الإ�صارة  مع 

فرتة واأخرى.

ال��ّدول��ة  وزي��ر  اأع��ل��ن  مّت�صل،  �صعيد  على 

ال��وزارّي��ة  اللجنة  ق��رار  الإع��الم عن  ل�صوؤون 

ل�صتدامة �صال�صل العمل والإنتاج والّتوريد، 

ال�صامل يف حمافظتي  التجّول  فر�ش حظر 

ال��ع��ا���ص��م��ة وال����زرق����اء ط��ي��ل��ة ي����وم ب��ع��د غد 

تطبيقها  مّت  ال��ت��ي  الآل���ّي���ة  بنف�ش  اجل��م��ع��ة، 

الأ�صبوع املا�صي، وذلك نظراً لطبيعة احلالة 

الوبائّية يف املحافظتني، على اأن تبقى الأمور 

كما هي عليه يف بقّية حمافظات اململكة.

احلظر  ���ص��اع��ات  اإن  الع�صايلة،  واأ����ص���اف 

ال�صاعة  من  �صتبداأ  املحافظتني  يف  ال�صامل 

يوم غٍد اخلمي�ش  احلادية ع�صرة من م�صاء 

اأربع وع�صرين �صاعة، ول ي�صمح حلملة  ملّدة 

ب��اخل��روج،  خاللها  الإل��ك��رتون��ّي��ة  الت�صاريح 

على  القائمني  م��ن  حم���دود  ع��دد  با�صتثناء 

اإدام�����ة ع��م��ل ب��ع�����ش ال��ق��ط��اع��ات والأن�����ص��ط��ة 

احليوّية.

انتهاء فرتة  بعد  اأنه  اإىل  الع�صايلة  ونّوه 

املحافظتني يف  ال�����ص��ام��ل يف  ال��ت��ج��ّول  ح��ظ��ر 

يوم  م�صاء  من  ع�صرة  احلادية  ال�صاعة  متام 

اجلمعة �صتبداأ فرتة حظر التجّول اجلزئي 

الت�صاريح  حلملة  ي�صمح  التي  الع��ت��ي��ادّي��ة، 

خ��الل��ه��ا ب���احل���رك���ة، وال���ت���ي ت�����ص��ت��م��ّر ح��ّت��ى 

ال�صبت،  ي��وم  �صباح  م��ن  ال�صاد�صة  ال�صاعة 

لتعود الأمور بعدها كما هي عليه الآن.

امل�صافرين، �صواء القادمني  اأّن  اإىل  واأ�صار 

خالل  مرورهم  ت�صهيل  �صيتّم  املغادرين،  اأو 

فرتة حظر التجّول ال�صامل من خالل اإبراز 

میّرون  التي  الأمنّية  للنقاط  ال�صفر  تذاكر 

بها.

فر�ش  اأن  على  التاأكيد  الع�صايلة  واأع���اد 

من  التقليل  هدفه  ال�صامل  التجّول  حظر 

وت��رك��ي��ز جهود  اأم��ك��ن،  م��ا  املخالطة  ح���الت 

ي الوبائي على تتّبع املخالطني  فرق التق�صّ

وفح�صهم.

وخ���ت���م ال��ع�����ص��اي��ل��ة الإي�����ج�����از ب���ال���ق���ول: 

واأح��ّب��اءك��م،  �صّحتكم  وحمى  اهلل،  “حماكم 
وحفظ الوطن وقيادته، والإن�صانّية جمعاء، 

من �صّر هذا الوباء”.

االنباط - عمان

ال��ه��وائ��ي��ة احل����ارة واجل��اف��ة  الكتلة  ت��ع��ود 

للتعمق يف اململكة، اعتباراً من اليوم اخلمي�ش 

لت�صبح الجواء حارة جداً يف اغلب املناطق، 

هذه  ا�صتمرارية  اىل  ت�صري  حتليالت  و�صط 

املوجة حتى منت�صف ال�صبوع القادم،

اأن���ه �صيطراأ  ال��ع��رب،  وذك���ر م��وق��ع طق�ش 

ارتفاع ملمو�ش على درجات  اليوم اخلمي�ش 

ملثل  ُمعدلتها  م��ن  اأع��ل��ى  ُت�صبح  و  احل���رارة 

10-12 درجة  العام بحوايل  الوقت من  هذا 

مئوية.

احل���رارة  �صديد  لُي�صبح  الطق�ش  وي��ع��ود 

اململكة  مناطق  اأغلبية  يف  عام  بوجٍه  وج��اف 

وت���ك���ون درج�����ات احل������رارة م���ا ب���ني 41 و 43 

املُ��دن مبا فيها  درج��ة مئوية يف العديد من 

العا�صمة عمان، بينما يكون الطق�ش �صديد 

ال��ن��ه��ار يف مناطق  ���ص��اع��ات  احل�����رارة ط��ي��ل��ة 

بالإ�صافة  العقبة،  و  البحرامليت  و  الأغ���وار 

اإىل بع�ش مناطق البادية والتي قد تتجاوز 

درجات احلرارة فيها ال� 45 درجة مئوية.

ال�ُصحب  ك��م��ي��ات م��ن  ت��دري��ج��ي��اً  وت��ظ��ه��ر 

املُ��ت��و���ص��ط��ة وال��ع��ال��ي��ة، م��ع اإح��ت��م��ال �صعيف 

املحلية من املطر  الزخات  لأن تهطل بع�ش 

اأم��ا  ال��رع��د  ق��د ي�صحبها  يف نطاق حم���دود، 

�صرقية  اإىل  �صرقية  جنوبية  فتكون  ال��ري��اح 

وقد  ف��رتات  على  تن�صط  ال�صرعة،  ُمعتدلة 

تكون مُثرية لالأتربة والغبار.

اأن يطراأ ارتفاع  “طق�ش العرب”،  وتوقع 

اآخر على درجات احلرارة غدا اجلمعة بحيث 

الوقت  هذا  ملثل  ُمعدلتها  من  اأعلى  ُت�صبح 

م���ن ال���ع���ام ب 12 درج����ة م��ئ��وي��ة. وي��ت��ح��ول 

ع��ام  ب��وج��ٍه  وج��اف��اً  له��ب��اً  لُي�صبح  الطق�ش 

يف اأغ��ل��ب��ي��ة م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة وت��ك��ون درج���ات 

احل����رارة م��ا ب��ني 42 و 44 درج���ة م��ئ��وي��ة يف 

العديد من املُدن الأردنية مبا فيها العا�صمة 

ع��م��ان وت��ق��رتب درج���ات احل���رارة م��ن ال��� 50 

درج�����ة م��ئ��وي��ة يف ب��ع�����ش م��ن��اط��ق الأغ������وار 

والبحرامليت وحمافظة العقبة.

وجُم�������دداً ت��ظ��ه��ر ت��دري��ج��ي��اً ك��م��ي��ات من 

اإحتمال  م��ع  وال��ع��ال��ي��ة،  املُتو�صطة  ال�ُصحب 

من  املحلية  ال��زخ��ات  بع�ش  لهطول  �صعيف 

املطر يف نطاق حمدود، قد ي�صحبها الرعد، 

�صرقية  اإىل  �صرقية  جنوبية  ال��ري��اح  وتكون 

تكون  قد  و  اأحياناً  تن�صط  ال�صرعة،  ُمعتدلة 

مُثرية لالأتربة والغبار.

ويف �صاعات الليل، ُت�صجل درجات احلرارة 

عليه يف  ُمعتاد  هو  ملا  بالن�صبة  قيا�صية  قيما 

بوجٍه  ح���اراً  الطق�ش  وي��ك��ون  الليل  ���ص��اع��ات 

ع���ام يف اأغ���ل���ب م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، م���ع ظ��ه��ور 

بع�ش ال�صحب و الغيوم املُتو�صطة والعالية، 

والرياح تكون ُعموماً هادئة.

عمان – االأنباط - اأمين ال�سواعري

اأك������د اخل���ب���ري يف �����ص����وؤون ال���ن���ف���ط ع��ام��ر 

“بريت�ش  ����ص���رك���ة  م���دي���ر  اأن  ال�������ص���وب���ك���ي، 

�صخ�صي  حديث  ويف  الأردن  يف  برتوليوم” 

الأم  ال�صركة  م��ن  ك��ت��اب  “جاءنا  ق���ال:  معه 

الأردن  ال��غ��از يف  لإغ���الق ملف  بريطانية  يف 

والعودة«.

“جاء  �صحفية  ت�����ص��ري��ح��اٍت  يف  واأ����ص���اف 

ذل����ك ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن ال�����ص��رك��ة ق��ام��ت 

مب�صح ن��ووي وم�صح ثالثي الأب��ع��اد وح��ددت 

اأم��اك��ن ال��غ��از الطبيعي امل��وج��ود، وق��ال��ت اأن��ه 

وت��زي��د  الأردن  ح��اج��ة  تكفي  ك��م��ي��ات  ي��وج��د 

وا���ص��ت��ح�����ص��رت ح��ف��ارة ك��ب��رية ل��ه��ذه الكمية 

املوجودة يف احلقل«. 

الدكتور  الطاقة  ق��ط��اع  اخل��ب��ري يف  وك���ان 

اأن  زه��ري ال�����ص��ادق ك�صف يف وق��ت �صابق ع��ن 

على  ع��م��ل��ت  برتوليوم”  “بريت�ش  ���ص��رك��ة 

اإجها�ش النتاج من حقل الري�صة ملدة خم�ش 

�صنوات ل�صالح توقيع اتفاقية ا�صترياد الغاز 

من “اإ�صرائيل«.

“موؤامرة”  “هناك  ل�”الأنباط”:  وق��ال 

ب����ني ����ص���رك���ات ال���ن���ف���ط ال���ع���امل���ي���ة مب��خ��ت��ل��ف 

ال�صهيوين  ال��ك��ي��ان  خ��دم��ة  ع��رب  ُم�صمياتها 

الذي ي�صتطيع قطع الغاز عنا وقتما �صاء لأنه 

ل میلك اأي قيم من الأخالق والن�صانية«.

وكانت �صركة الكهرباء الأردنية قد وقعت 

ال��غ��از  2016 ل����ص���ت���رياد  اأي���ل���ول  ات��ف��اق��ي��ة يف 

بتزويد  تق�صي  “اإ�صرائيل”،  م��ن  الطبيعي 

ال�����ص��رك��ة الأردن���ي���ة ب�����40% م��ن ح��اج��ت��ه��ا من 

لتوليد  البحري”،  “لفيتان  حقل  من  الغاز 

الكهرباء مدة 15 عاماً. 

واأفاد اخلبري يف قطاع الطاقة اأن ال�صركة 

 5 مل��دة  الري�صة  حقل  احتجزت  الربيطانية 

اأن ت�صتخرج منه غ��ازا، مو�صحا  �صنوات دون 

اأن ذل���ك ج���اء ب��ه��دف م��ن��ع ���ص��رك��ة ال��ب��رتول 

ي�صاهم يف  احل��ق��ل مب��ا  ت��ط��ور  ب���اأن  الوطنية 

زيادة انتاج الغاز امل�صتخرج منه.

“�صلمرب  ل�����ص��رك��ة  درا�����ص����ات  اأن  واأو�����ص����ح 

الري�صة  حقل  اأن  عن  ك�صفت  العاملية  جر” 

يحتوي على 9 ترليون قدم ُمكعب من الغاز 

قدم  ترليون   73 اإىل  ي�صل  وق��د  اأدن���ى  كحد 

الوطنية  ال��ب��رتول  �صركة  اأن  واأ���ص��اف  غ���از. 

ا�صتطاعت عرب خطة و�صعتها الوزيرة هالة 

زوات���ي تغيري ال��واق��ع ال���ذي اأوج��دت��ه �صركة 

ب��ري��ت�����ش ب���رتول���ي���وم ع���رب احل���ف���ر يف حقل 

ُينتج  ال���ذي   48 بئر  حفر  مت  حيث  الري�صة، 

يومياُ.  الغاز  ُمكعب من  ق��دم  7 مليون  نحو 

واأ�صاراإىل اأن مدة حفر البئر ا�صتمرت اأقل من 

الربيطانية حجزت  ال�صركة  بينما  �صهور،   3

احلقل 5 �صنوات دون اأي نتيجة ُتذكر.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال م���ق���رر جل��ن��ة ال��ط��اق��ة 

والرثروة املعدنية جمال قموه ل� “الأنباط” 

اإن ال�صركة الربيطانية بعد توقيع  يف حينه 

الت��ف��اق��ي��ة م���ع احل��ك��وم��ة اخ�����ذت الأم��ت��ي��از 

ووعدتنا خرياً باإنتاج 300 مليون قدم مكعب 

يومياً ونحن وافقنا بناء على ذلك. واأ�صاف 

املجل�ش  داخ��ل  وباجتماع  �صنوات   5 بعد  اأن��ه 

الن�صور  عبداهلل  الأ�صبق  ال���وزراء  رئي�ش  مع 

اأو���ص��ح��ت ال�����ص��رك��ة اأن الأم�����ر غ���ري جم��دي 

امل�صاألة  اأن  “تقديري  الن�����ص��ح��اب،  وق����رروا 

بعد  م��ب��ا���ص��رة  ت��وق��ف��وا  اأن��ه��م  ح��ي��ث  �صيا�صية 

اكت�صاف الغاز ال�صرائيلي«.

واو�صح، كانت التفاقية ل�صاحلهم حيث 

يف  اإل��غ��اءه��ا  الربيطانية  ال�صركة  ت�صتطيع 

حال مل تكت�صف اأن احلقل جُمدي “واأنا كنت 

�صمن الجتماع واأ�صك بهذه التفاقية«.

اأن وزي���ر  اإىل  اأ�����ص����ارت  ق���د  اأن���ب���اء  وك���ان���ت 

اخل���ارج���ي���ة الأ����ص���ب���ق يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

الأم���ري���ك���ي���ة ج����ون ك����ريي ا���ص��ت��خ��دم ن��ف��وذه 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي م���ن اأج����ل مت��ري��ر ���ص��ف��ق��ة ال��غ��از 

الإ�صرئيلي مع �صركة الكهرباء الأردنية.

محافظ العاصمة: عزل 9 بنايات بعد 
اكتشاف إصابات كورونا فيها

الديحاني يشيد بمبادرة األردن تقليص 
مدة حجر الطلبة القادمين 
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االنباط-عمان

ال���������ش�����ؤون  وزارة  ع������ام  اأم�������ن  او�����ش����ح   

�ش�ؤون  جلنة  رئي�س  والربملانية  ال�شيا�شية 

الأح��������زاب ال���دك���ت����ر ع��ل��ي اخل������ال�����دة: اإن 

الر�شمية  اجلريدة  يف  ال�شادرة  التعديالت 

اأخ����را امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ن��ظ��ام ال��ت��م���ي��ل امل���ايل يف 

الأح��زاب وتعزيز  اإىل دعم  الأح��زاب تهدف 

م�شاركتها يف النتخابات.

وق���ال اخل���ال��دة: اإن ال��ت��ع��دي��الت ج��اءت 

ع��دد  الأح����زاب يف  اق��راح��ات قدمتها  ب��ع��د 

م���ن ال���ل���ق���اءات ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا ال�������زارة مع 

م�شاركتها  لدعم  اأخرا  ال�شيا�شية  الأحزاب 

يف الن���ت���خ���اب���ات امل��ق��ب��ل��ة ب���ال���رك���ي���ز ع��ل��ى 

املراأة وال�شباب. م�شاركة 

املتعلقة  ال��ت��ع��دي��الت  ه���ذه  اأن  واأ����ش���اف 

للت�شهيل  ت���اأت���ي  احل���زب���ي،  الإع�����الم  ب��دع��م 

الإعالمية  اخل��ي��ارات  ودع��م  الأح���زاب  على 

اأم��ام��ه��م م��ن �شحف وم��ط��ب���ع��ات وم���اق��ع 

اإل��ك��رون��ي��ة، وك��ذل��ك ج��رت ت��ع��دي��الت على 

35 عاما  م�شاركة الن�شاء وال�شباب دون �شن 

يف ال��ق���ائ��م احل��زب��ي��ة، وا���ش��رط��ت ���ش��ي��دة 

�شن  دون  �شاب  اأو  الأق��ل  على  فقط  واح��دة 

35 عاماً.

املتعلقة  امل����ادة  ت��ع��دي��ل  اأن����ه ج���رى  وب���ن 

ب���دع���م الأح���������زاب ال���ت���ي حت���م���ل ق���ائ��م��ه��ا 

على  ي�شهل  بحيث  احل��زب  ا�شم  النتخابية 

وحتت  الق�ائم  لهذه  الن�شمام  امل�شتقلن 

ا�شم احلزب.

�شتعقد  ال��������زارة  ب����اأن  اخل�����ال����دة  ون�����ه 

النظام  على  للتدريب  الأح��زاب  مع  لقاءات 

املقبلة. الأ�شابيع  والتعليمات خالل 

االنباط-عمان

ال�شمالية  الع�شكرية  املنطقة  احبطت   

املخت�شة،  الأمنية  الأج��ه��زة  مع  بالتن�شيق 

ام�������س الأرب�����ع�����اء، حم���اول���ة ت��ه��ري��ب م����اد 

خمدرة من الأرا�شي ال�ش�رية اإىل الأرا�شي 

الأردنية.

وق������ال م�������ش���در ع�������ش���ك���ري م���������ش�����ؤول يف 

الأردن��ي��ة  امل�شلحة  للق�ات  العامة  ال��ق��ي��ادة 

مع  التعامل  ج��رى  اإن��ه  العربي،  اجلي�س   -

ا�شتخبارية عن  امل�قف بعد ورود معل�مات 

املنطقة  تفتي�س  وب��ع��د  التهريب،  حم��اول��ة 

لت  وح�ُّ املخدرة،  امل�اد  كمية من  على  عرث 

امل�شب�طات اإىل اجلهات الأمنية املخت�شة.

ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل��ن��ط��ق��ة  اأن  امل�����ش��در  واأك�����د 

اأية  مع  وحزم  ق�ة  بكل  �شتتعامل  ال�شمالية 

للم�اطن  حمايًة  تهريب  اأو  ت�شلل  حماولة 

وحفظاً لأمن حدود اململكة.

االنباط-عمان

الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ق����ررت   

ام�����س الأرب����ع����اء، ت��ع��ل��ي��ق دوام ال��ط��ل��ب��ة يف 

البا�شا  الفكرية بعن  للتنمية  املنار  مركز 

اأ�شب�ع. ملدة 

ال����زارة الدكت�ر برق  اأم��ن ع��ام  وق��ال 

ال��شع  ب�شبب  ج��اء  ال��ق��رار  ،اإن  ال�شم�ر 

منطقة  يف  ك����رون���ا  ل���ف���رو����س  ال����ب���ائ���ي 

البقعة.

ل��ل��ح��ف��اظ على  ال���ق���رار ج���اء  اأن  واأك�����د 

ال����زارة  اأن  خا�شة  امل��رك��ز،  طلبة  �شالمة 

العمل  اإج���راءات  ح���ل  ملًفا  �شابقا  اأع��دت 

ال�شحية  وال����ق���اي���ة  ال�����ش��الم��ة  ب��ت��داب��ر 

ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����ش��ار ف���رو����س ك����رون���ا يف 

املراكز. جميع 

 االنباط-عمان

ق�����ال مم���ث���ل ق���ط���اع الل���ب�������ش���ة والح����ذي����ة 

والق���م�������ش���ة وامل����ج�����ه����رات يف غ���رف���ة جت����ارة 

الطلبة  ع����دة  اإن  ال��ق���ا���ش��م��ي،  ا���ش��ع��د  الردن 

حركة  بتن�شيط  ا�شهمت  الدرا�شة  مقاعد  اىل 

�شراء م�شتلزمات املدار�س من الزي والأحذية 

واحلقائب.

ام�س  ب��ي��ان �شحفي،  ال��ق���ا���ش��م��ي يف  وق���ال 

الرب���ع���اء، ان الأ����ش����اق امل��ح��ل��ي��ة ���ش��ه��دت منذ 

ام�س الثالثاء،اقبال من امل�اطنن على �شراء 

العام  بدء  بالتزامن مع  امل��دار���س،  م�شتلزمات 

الدرا�شي بعم�م مدار�س اململكة.

م�شتلزمات  �شراء  على  الطلب  ان  واأو���ش��ح 

باملئة،   35 نح�  اىل  ارتفع  ال�شا�شية  امل��دار���س 

بعدما كان يف اليام الخرة التي �شبقت بدء 

الدوام ل تزيد على 15 باملئة، ك�ن الكثر من 

�شراء احتياجات ال�شرة حتى  اأج��ل  امل�اطنن 

يتم ح�شم م��ش�ع ع�دتهم للمدار�س.

وا�شاف ان حجم الب�شائع من م�شتلزمات 

تقدر  املحلية حاليا  بال�ش�ق  املت�فرة  املدار�س 

بنح� 35 ملي�ن دينار، مقابل 50 ملي�ن دينار 

خالل م��شم العام املا�شي، ال��ذي و�شلت فيه 

حركة ال�شراء والطلب اىل 75 باملئة.

القطاع  م��دار���س  ان  اىل  الق�ا�شمي  ولفت 

اخل��ا���س ح�شمت اأم���ره���ا جل��ه��ة ���ش��راء ال��زي 

الطلبيات  تنفيذ  وب�����داأت  لطلبتها  امل��در���ش��ي 

اخلا�شة فيها، ما انعك�س على حركة ون�شاط 

ال�ش�ق، مبينا اإن امل�شانع املحلية وجتار اجلملة 

ال��زي  م��ن  باحتياجاته  التجزئة  قطاع  زودوا 

تغطي  بكميات  واحلقائب  والأحذية  املدر�شي 

الطلب.

م�شتقرة  املدر�شي  ال��زي  اأ�شعار  اأن  واو���ش��ح 

وه���ي نف�س اأ���ش��ع��ار امل������ش��م امل��ا���ش��ي،لف��ت��ا اىل 

انخفا�س اأثمان احلقائب والأحذية مبقدار 10 

باملئة ل�ج�د مناف�شة ق�ية بن جتار القطاع.

ال���زي  اأ����ش���ع���ار  اأن  ال��ق���ا���ش��م��ي اىل  وا����ش���ار 

املدر�شي احلك�مي ت��راوح بن 5 و10 دنانر 

بينما  وامل����دي���الت،  ال��درا���ش��ي��ة  املرحلة  ح�شب 

يبداأ �شعر احلقيبة املدر�شية من 4 ولغاية 10 

دنانر، با�شتثناء املاركات التي زادت مبقدار 10 

باملئة.

واأك������د اأن ج��م��ي��ع األ��ب�����ش��ة ال�����زي امل��در���ش��ي 

احل��ك���م��ي واخل����ا�����س، ه���ي م��ن��ت��ج��ات اأردن���ي���ة 

وال��ت��ج��ارة  ال�شناعة  وزارة  تعليمات  بح�شب 

والتم�ين، بعد وقف ا�شترادها من اخلارج.

االنباط-عمان 

رائد  املهند�س  والري  املياه  وزير  اكد 

ومن  وال��ري  املياه  وزارة  ان  ال�شع�د  اب� 

خ���الل ���ش���ؤون امل��خ��ت��ربات وال��ن���ع��ي��ة يف 

اجراءاتها  تطبيق  ت�ا�شل  املياه  �شلطة 

ال��رق��اب��ي��ة ال�����ش��ارم��ة ع��ل��ى ن���ع��ي��ة امل��ي��اه 

وفق اأعلى املعاير خا�شة يف ظل جائحة 

على  م�����ش��ددا   )19- ك���ف��ي��د   ( ك����رون���ا 

يف  امل��ي��اه  ن�عية  على  املحافظة  ���ش��رورة 

واخلا�شة  احلك�مية  امل��دار���س  خ��زان��ات 

ال�شرب  الدائم من ن�عية مياه  والتاأكد 

م����ن امل���������ش����در وح����ت����ى ع�������داد امل�����اط����ن 

خ��ا���ش��ة م��ع ب���دء ع����دة ال��ط��ل��ب��ة ل��ل��دوام 

اتخاذ  و���ش��رورة  احلك�مية  امل��دار���س  يف 

مع  بالتعاون  الالزمة  الج���راءات  كافة 

كل من وزارتي الربية والتعليم ووزارة 

وماأم�نية  �شالمة  ي�شمن  مبا  ال�شحة 

على  وامل���اط��ن��ن  للطلبة  ال�����ش��رب  م��ي��اه 

حد �ش�اء .

واوع��������ز ال������زي�����ر ل����ل����ك�����ادر ال��ف��ن��ي��ة 

والن�عية  املختربات  �ش�ؤون  يف  املخت�شة 

ب��ات��خ��اذ م��اي��ل��زم ن��ظ��را ل��ل��ظ��روف ال��ت��ي 

ك���رون��ا خا�شة  ظ��ل جائحة  بها يف  من��ر 

ونتيجة  امل���دار����س  خ���زان���ات  م��ع��ظ��م  وان 

ت��ع��ل��ي��ق دوام  ل���ظ���روف احل���ظ���ر وق������رار 

من  ك��ل  يف  املا�شي   اذار  م��ن��ذ  امل���دار����س 

املياه  فان  واخلا�شة  احلك�مية  املدار�س 

امل��خ��زن��ة يف خ���زان���ات امل���دار����س ال��ع��ل���ي��ة 

والر����ش���ي���ة ا���ش��ب��ح��ت م��ي��اه راك�����دة ويف 

ح����ال����ة ع�����دم جت����دده����ا وا����ش���ت���خ���دام���ه���ا 

تتطلب  فانها  الط�يلة  املدة  خالل هذه 

ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع اجل���ه���ات ذات 

ال��ع��الق��ة لت���خ���اذ ت���داب���ر خ��ا���ش��ة قبل 

اىل  م��ن���ه��ا  جم���ددا  ا�شتخدامها  اع���ادة 

اهمية ايالء هذا المر اجلدية الكاملة 

باليات تنقيتها وتطهرها .

املركزية  املختربات  ان  ال�زير  وا�شار 

ال���ت���ي ت���ت���اأخ���ذ ك���اف���ة الج���������راءات ال��ت��ي 

ت�������ش���م���ن حت���ق���ي���ق ال����رق����اب����ة ال����الزم����ة 

واج����راءات ك��اف��ة ال��ف��ح������ش��ات ال��دوري��ة 

ل��ل��م��ي��اه ب���ك���اف���ة اأن����اع���ه���ا ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

واجلرث�مية وغرها مطالبة بالتن�شيق 

وال��ت���ا���ش��ل م���ع ك��اف��ة اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 

واحلك�مية  اخلا�شة  امل��دار���س  وادارات 

املائية  املرافق  ب�شيانة  قيامها  ل�شمان 

املعقمة  امل�����اد  وا���ش��ت��خ��دام  واخل���زان���ات 

تطبيق  وكذلك  املياه  وتطهر  الالزمة 

خ��ط��ة م��اأم���ن��ي��ة ���ش��الم��ة ال�����ش��رب ال��ت��ي 

تعد خمتربات املياه الردنية  الأوىل يف 

ا�شافة  تطبقها  التي  العربية  املنطقة 

ب���رن���ام���ج ت��ت��ب��ع ق���ط���رة امل����ي����اه م��ن  اىل 

امل�شدر وحتى عداد امل�اطن م�ؤكدا على 

املزيد  املياه لتحقيق  ادارة قطاع  متابعة 

ادارة  ب��ت��ط���ي��ر  ال��ك��ب��ر  م���ن اله���ت���م���ام 

احل��ف��اظ  ب��ه��دف  ومتكينها   امل��خ��ت��ربات 

واملياه  املياه  ن�عية  �شالمة  من  والتاأكد 

مبا  املختلفة  امل�شادر  ومراقبة  املعاجلة 

على  وطلبتنا  م�اطنينا  ح�ش�ل  ي�شمن 

مياه امنة و�شحية . 

������ش������ؤون  ل�������دى  ان  ال��������زي�������ر  وزاد 

امل����خ����ت����ربات وال���ن����ع���ي���ة م���ن الج���ه���زة 

احل���دي���ث���ة وامل���ت���ط����رة م���ا مي��ك��ن��ه��ا م��ن 

اج�����������راء ف����ح����������ش����ات ع����ال����ي����ة ال����دق����ة 

وحت�����ال�����ي�����ل ت���خ�������ش�������ش���ي���ة م���ت���ق���دم���ة 

ت��ل���ي��ث  م�������ش���در  وك����ذل����ك حت���دي���د اي 

وال���ت���ع���رف على  م���ائ���ي  او  غ���ذائ���ي  ك����ان 

ال���ب�������ش���م���ة ال�����راث����ي����ة ل����الأول����ي����ات ع��ن 

ط���ري���ق ان�����ي����ة خ���الي���اه���ا ب���اأ����ش���ت���خ���دام 

 DIC( Differential( ت��ق��ن��ي��ة 

 I n t e r f e r e n c e
ع����دد  ان  contrast  م��شحا  

ال��ع��ي��ن��ات ال���ت���ي ت�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��ا امل��خ��ت��ربات 

 40 من  اكرث  �شن�يا  التحليلة  والق�شام 

 100 ال���ف عينة وي��ت��م اج����راء اك���رث م��ن 

متطلبات  ح�شب  وتغطيتها  فح�س  الف 

100% كما ان كل عينة يجرى  امل�ا�شفة 

لها 116 فح�شا خمتلفا معتمدا من قبل 

نظام العتماد م�شرا اىل ان املختربات 

ال��دويل  الع��ت��م��اد  ���ش��ه��ادة  على  حا�شلة 

و�شدارتها يف جمال  تف�قها  ي�ؤكد  مما  

ال���ب���ح����ث وال�����درا������ش�����ات مم����ا ي��ج��ع��ل��ه��ا 

ت�����ش��اه��ي اجل��ام��ع��ات ال��دول��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة 

املرم�قة  كما انها تطبق خطة ماأم�نية 

�شالمة مياه ال�شرب. 

وا�شاف وزير املياه والري ان النتائج 

ال����ت����ي حت��ق��ق��ه��ا امل����خ����ت����ربات امل���رك���زي���ة 

ت�����ش��اه��ي م��ث��ي��الت��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة م��ن حيث 

اجل�دة واحلرفية م�شرا اىل انها كانت 

�شباقة يف احل�ش�ل على �شهادة العتماد 

التي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  الع��ت��م��اد  هيئة  م��ن 

تعد واحدة من اف�شل امل�ؤ�ش�شات العاملية 

ان  مبينا  الدولية  املختربات  تقييم  يف 

دائ�����رة امل��خ��ت��ربات وال��ن���ع��ي��ة الردن���ي���ة 

امل�شداقية  م��ن  ع��ايل  مب�شت�ى  تتمتع 

وال���دق���ة يف اج����راء ال��ت��ح��ال��ي��ل و���ش��م��ان 

ج�دة املياه وم�شادرها .

م��ن ن��اح��ي��ت��ه ب��ن م�����ش��اع��د ام���ن ع��ام 

�شلطة املياه ل�ش�ؤون املختربات والن�عية 

املياه  مراقبة  يتم  انه  عليمات  احمد  م. 

ع��ل��ى م��ي��اه ال�����ش��رب م��ن امل�����ش��در وحتى 

ب��اج��راء التحاليل  امل���ط��ن وت��ق���م  ع��داد 

اأي��زو  ال��دول��ي��ة  امل�ا�شفة  وف��ق  املخربية 

)17025( منذ عام 2005  م�ؤكدا على ان 

والت�شغيلية  الرقابية  الربامج  منظ�مة 

املكثفة التي تطبق حاليا كفيلة ب�شمان 

م�شداقية  وحتقق  املياه  ن�عية  مراقبة 

واملهنية  والدقة  لل�شفافية  نظرا  عالية 

ال��ع��ال��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة ����ش����اء يف امل���دار����س او 

مناطق  ك��اف��ة  يف  امل���ن���ازل  او  امل���ؤ���ش�����ش��ات 

امل��م��ل��ك��ة وت���ت����اف���ق م���ع اع���ل���ى امل��ع��اي��ر 

واجلرث�مية  والفريائية  الكيميائية 

امل��ح��ددة وحت��ق��ق ن�عية  وال��ب��ي���ل���ج��ي��ة 

م���ي���اه ت���ت����اف���ق م���ع م���ا���ش��ف��ة ال�����ش��رب 

الردنية )286/2015( حيث تق�م وزارة 

ال�شحة باإجازة جميع امل�شادر .

وب����ن امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي��م��ات ان ���ش���ؤون 

بتنفيذ  ���ش��ت��ق���م  وال��ن���ع��ي��ة  امل��خ��ت��ربات 

بالتن�شيق  امل��دار���س  يف  ميدانية  ب��رام��ج 

ومديريات  والتعليم  الربية  وزارة  مع 

ح���ل  للت�عية  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  ال��رب��ي��ة 

ال���ي���ات ���ش��م��ان ن���ع��ي��ة امل���ي���اه وج���دت��ه��ا 

ادارات  قيام  و�شمان  املعاير  اعلى  وفق 

وتنظيف  امل��ي��اه  بتطهر  امل��دار���س  ه��ذه 

الربامج  تطبيق  من  والتاأكد  اخلزانات 

ال��رق��اب��ي��ة ع��ل��ى م��اأم���ن��ي��ة م��ي��اه ال�شرب 

خ���ا����ش���ة يف ظ����ل ظ������روف اجل���ائ���ح���ة ) 

اأمنة  ن�شب  وج���د  و�شمان   )19- ك�فيد 

حمطات  يف  احلر  الكل�رين  فائ�س  من 

وال�شبكات من خالل اخذ عينات  ال�شخ 

مب����ا ي�����ش��م��ن ال���ق�������ش���اء ع���ل���ى امل��ح��ت���ى 

البكتري .

واك�����������د م���������ش����اع����د الم�����������ن ال�����ع�����ام 

ان  ع���ل���ي���م���ات  اح����م����د  م.  ل���ل���م���خ���ت���ربات 

اج����������راءات ادارت���������ه اث���ب���ت���ت ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا 

وجدواها داعيا اىل �شرورة �شيانة كافة 

مرافق  و�شيانة  املدر�شية  املائية  املرافق 

ال�������ش���رب وامل����راف����ق ال�����ش��ح��ي��ة و���ش��م��ان 

اله���ايل  مطمئنا  ب����اول  اول  تنظيفها 

وزارة  ان  الرب�ية  وال�شرة  وامل�اطنن 

املياه والري وبالتعاون مع كافة املعنين 

ماأم�نية  ل�شمان  م��اي��ل��زم  بكل  �شتق�م 

كافة  يف  وبناتنا  لبنائنا  ال�����ش��رب  م��ي��اه 

املدار�س احلك�مية واخلا�شة .

االنباط-عمان

ووزارة  املهني  التدريب  م�ؤ�ش�شة  وقعت   

ال�����ش��ب��اب، ام�����س الرب���ع���اء، ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون 

تهدف اىل تاأهيل وجتهيز م�شاغل التدريب 

لل��ش�ل اإىل اأكرب �شريحة من ال�شباب.

ال��ع��م��ل / رئي�س  ووق���ع الت��ف��اق��ي��ة وزي���ر 

البطاينة،  ن�����ش��ال  امل���ؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جمل�س 

ووزير ال�شباب الدكت�ر فار�س بريزات.

���ش��ت��ق���م  امل���ؤ���ش�����ش��ة  اإن  ال��ب��ط��اي��ن��ة  وق����ال 

امل�شاغل  بتاأهيل وجتهيز  التفاقية  مب�جب 

اختيارها  �شيتم  وال��ت��ي  امل��ح��ددة  امل���اق��ع  يف 

ال�����ش��ب��اب  وزارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ل��ل��ت��دري��ب 

وت�فر املتطلبات الالزمة للتدريب.

ت�فر  �شيجري  اأن���ه  البطاينة  واأ���ش��اف 

امل�����درب�����ن وامل�������ش���رف���ن ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��م��ل��ي��ة 

ا���ش��ت��ق��ط��اب  وامل�������ش���اه���م���ة يف  ال���ت���دري���ب���ي���ة 

التي  التدريبية  الربامج  واعتماد  املتدربن 

���ش��ي��ت��م ال��ت��دري��ب ع��ل��ي��ه��ا وح�����ش��ب الن��ظ��م��ة 

امل��ت��ب��ع��ة ل����دى م���ؤ���ش�����ش��ة ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي 

وكذلك ا�شدار �شهادات تدريبية للمتدربن 

اإىل  م�شرا  التدريبية،  ل��ل��دورة  املجتازين 

اأنه �شيتم ت�فر بدل م�ا�شالت للمتدربن 

جانب  اإىل  الم��ك��ان��ي��ات  بح�شب  وامل��ت��درب��ات 

الإعالن عن الأن�شطة التدريبية امل�شركة.

الت��ف��اق��ي��ة  ه�����ذه  اأن  ال���ب���ط���اي���ن���ة  واأك�������د 

مل�ؤ�ش�شة  التط�يرية  اخل��ط��ط  �شمن  ت��اأت��ي 

ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي وال���ت���ي ت��ه��دف ل��ل������ش���ل 

اإىل اأك���رب ���ش��ري��ح��ة م��ن ال�����ش��ب��اب وال��ت������ش��ع 

مناطق  لكافة  الرائدة  خدماتها  تقدمي  يف 

اململكة.

وقال الدكت�ر بريزات، اإن هذه التفاقية 

املهني  التدريب  م�ؤ�ش�شة  اأم��ام  الباب  تفتح 

ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل���راك���ز ال�����ش��ب��اب��ي��ة وامل���دن 

ال��ري��ا���ش��ي��ة وب���ي����ت ال�����ش��ب��اب امل��ن��ت�����ش��رة يف 

خم��ت��ل��ف اأرج�����اء امل��م��ل��ك��ة ك��م���اق��ع ل��ت��دري��ب 

ال�شباب وال�شابات وا�شتقطاب املتدربن من 

تدريبهم  �شيتم  ال��ذي��ن  امل�شتهدفة  الفئات 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي م���ن اأج���ل 

الذاتي. الت�شغيل 

على  حري�شة  ال����زارة  اأن  ب��ري��زات  واأك���د 

املهنية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ربام���ج  ك��اف��ة  ت��ق��دمي 

لل�شباب التي تتنا�شب مع حاجة �ش�ق العمل 

ملبداأ  تر�شيخاً  العمل،  وزارة  م��ع  بالتعاون 

وامل�ؤ�ش�شات  القطاعات  كافة  مع  الت�شاركية 

النتظار،  ثقافة  من  والتخل�س  الدولة،  يف 

م�شيفا اأن التفاقية جاءت لرجمة املح�ر 

ال�طنية  ال�شراتيجية  حماور  من  الرابع 

2019- 2025 الذي يعنى بال�شباب والتمكن 

الق��ت�����ش��ادي وال����ري����ادة، ل��ت��م��ك��ن ال�����ش��ب��اب 

وح��ث��ه��م ع��ل��ى اإن�����ش��اء م�����ش��اري��ع��ه��م اخل��ا���ش��ة 

م���ن خ���الل ري�����ادة الأع����م����ال، وت��ع��زي��ز نهج 

حزمة  خ��الل  م��ن  لديهم  ال��ذات��ي  الت�شغيل 

من الربامج والدورات التدريبية املهنية.

االنباط-عمان

ق����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����ن�����اب امل��ه��ن��د���س 

ا�شتحقاق  اعتاب  على  اننا  الطراونة  عاطف 

د����ش���ت����ري ع���رب ال���ب���دء ب����اإج����راء ان��ت��خ��اب��ات 

نيابية.

واك�����د خ����الل حم��ا���ش��رة ام�������س الأرب���ع���اء 

بعن�ان “النظام النيابي وت�شميم ال�شيا�شات 

 18 ال���دف���اع  دورة  يف  ل��ل��دار���ش��ن  ال�طنية” 

وب����رن����ام����ج م��اج�����ش��ت��ر ا����ش���رات���ي���ج���ي���ات يف 

م�اجهة التطرف والإرهاب 4 يف كلية الدفاع 

املجل�س  اإمي����ان  الأردن����ي����ة،  امل��ل��ك��ي��ة  ال���ط��ن��ي 

يف  املقبلة،  املجال�س  جميع  وواج��ب  ب�اجبه 

ال��دول��ة يف احل��رب على  اإىل جانب  ال���ق���ف 

واأجهزتنا  وجي�شنا  قيادتنا  وخلف  الإره���اب 

الأمنية ال�شاعية اإىل اعالء �شاأن هذا احلمى 

والدفاع عن ثراه الطه�ر.

يف  النيابي  ال��ن��ظ��ام  مب���ق��ع  يتعلق  وفيما 

الطراونة  ا�شار  ال�طنية،  ال�شيا�شات  ت�شميم 

على  يق�م  الردن  يف  النيابي  النظام  ان  اإىل 

وتقدير  الول���ي��ات  بناء  يف  وا�شحة  معادلة 

امل�شالح ال�طنية على هدي الد�شت�ر وقيمه 

ثابتا  �شكل  لطاملا  وال��ذي  ال�شامية،  ومعانيه 

نعتربه  ال��ذي  ال�شيا�شي  نظامنا  ث�ابت  من 

جميعا الركن ال�شيل يف حمايتنا وم�شتقبل 

ابنائنا.

ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ال�شعبي  التمثيل  م����راآة  ال����دوام  ع��ل��ى  ك��ان��ت 

الأ���ش��ك��ال  اأ���ش��دق  ع��رب  النيابية  املجال�س  يف 

الق��راع  يف  ال�شعبية  امل�شاركة  خ��الل  وم��ن 

منذ  النيابية  املجال�س  لختيار  والت�ش�يت 

ن��ه��اي��ة ع�����ش��ري��ن��ي��ات ال���ق���رن امل��ا���ش��ي ل��ي��ك���ن 

ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ي��ا���ش��ي م��ك��م��ال وم��ت�����ش��ام��ن��ا مع 

�شعبه ل معطال لتطلعاته وطم�حاته.

واأكد اأن على الناخب مع قرب النتخابات 

اأن  فاإما  بخياراته؛  النظر  يعيد  اأن  النيابية 

اأن  واإم����ا  ق��ن��اع��ة،  اخ��ت��ي��ار ممثليه ع��ن  ي��ع��ي��د 

ي��ب��ح��ث ع��ن اأف�����ش��ل م��ن مي��ث��ل��ه ع��رب اق���راع 

�شنك�ن  وب��ع��ده��ا  ب��ال��د���ش��ت���ر،  م�����ش��ان  ���ش��ري 

اق��رب��ن��ا ك��ث��را م���ن ب���ل����رة ف��ك��رة الإ����ش���الح 

ال��ربمل��اين ال��ه��ادئ وامل��ت��درج ال��ذي ل تنف�شل 

عراه عن باقي الإ�شالحات.

الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال����ظ����روف  اأن  ع���ل���ى  و�����ش����دد 

ال��ق��ري��ب��ة م��ن��ا وال��ب��ع��ي��دة وت��ق��اط��ع امل�����ش��ال��ح 

الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ت��ت��ط��ل��ب م��ن��ا احل���ذر 

واح���د خلف  خ��ن��دق  ال��ت��ام، وح�����ش��د �شفنا يف 

م�شرتنا  نح�شن  وبذلك  الها�شمية،  قيادتنا 

يف م�اجهة اخلطر ل�ش�ن وحدتنا ال�طنية.

االنباط-عمان

 قال وزير ال�شناعة والتجارة والتم�ين 

الرقابة  فرق  اإن  احلم�ري،  طارق  الدكت�ر 

3640 من�شاأة وحررت  امل�شركة اأغلقت نح� 

اإج�����راءات فر�س  ب���دء  م��ن��ذ  4475 خم��ال��ف��ة 

الأربعاء  ام�س  حتى  املا�شي  اآذار  يف  احلظر 

واأم��ر  الت�شريعات  ب��اأح��ك��ام  ال��ت��زام��ه��ا  ل��ع��دم 

11 وم��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة  ال���دف���اع 

ال�شحية. وال�قاية 

واأظ���ه���ر ت��ق��ري��ر ال��ر���ش��د ال��ي���م��ي ال��ذي 

والتم�ين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  تعده 

بالتن�شيق مع ال�زارات واجلهات احلك�مية 

جرى  ال��ت��ي  املن�شاآت  ع��دد  اأن  العالقة  ذات 

زيارتها يف خمتلف مناطق اململكة 157 األف 

من�شاأة.

امل���اط��ن��ن  ع��دد  ب��ل��غ  ���ش��ي��اق مت�شل،  ويف 

ال���ذي���ن ج���رى خم��ال��ف��ت��ه��م ل��ع��دم الل���ت���زام 

يف  م�اطنا   468 نح�  بلغ   ،11 ال��دف��اع  باأمر 

املحافظات. خمتلف 

وك������ان ال������زي�����ر احل�����م������ري وج�����ه ف���رق 

اأع�شاء  ع��دد  ي��زي��د  وال��ت��ي  املعنية  ال��رق��اب��ة 

خمتلف  م���ن  م���راق���ب   2400 ع���ن  ك����ادره���ا 

ال����������زارات وامل����ؤ����ش�������ش���ات احل���ك����م���ي���ة ذات 

ال��ع��الق��ة، ل��ال���ش��ت��م��رار ب��ع��م��ل��ي��ات ال��رق��اب��ة 

امل��ن�����ش��اآت يف جميع  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  امل��ك��ث��ف��ة 

امل�اطنن  التزام  مدى  ومتابعة  املحافظات 

ب�����اإج�����راءات ال�����ش��الم��ة ال���ع���ام���ة وال����ق���اي���ة 

الكمامات. ارتداء  ال�شحية بخا�شة 

عمليات  ت�ثيق  اأه��م��ي��ة  احل��م���ري  واأك���د 

من  امل�شتطاع  قدر  املخالفة  املن�شاآت  اغالق 

اأمر  تطبيق  يف  وامل��ش�عية  ال�شفافية  باب 

الدفاع والت�شريعات ذات العالقة، و�شرورة 

فيها  وال��ع��ام��ل��ن  امل��ن�����ش��اآت  اأ���ش��ح��اب  ت�جيه 

ل���الل���ت���زام ال���ك���ام���ل ب�����اإج�����راءات ال�����ش��الم��ة 

العامة وال�قاية ال�شحية مبا يعزز اجله�د 

املبذولة مل�اجهة وباء ك�رونا.

ودعا الهيئات التمثيلية للقطاع اخلا�س 

م����ن غ�����رف ����ش���ن���اع���ة وجت�������ارة وج��م��ع��ي��ات 

وم���ؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 

ب���اإجن���اح اجل��ه��د ال���ط��ن��ي مل���اج��ه��ة ال���ب��اء 

م���ن خ����الل ت���ج��ي��ه م��ن��ت�����ش��ب��ي��ه��ا ل��الل��ت��زام 

العامة  ال�شالمة  واج����راءات  ال��دف��اع  ب��اأم��ر 

العام  ال�شالح  يحقق  ما  ال�شحية  وال�قاية 

ويح�ل دون اتخاذ اجراءات قا�شية يف حال 

ارتفاع عدد الإ�شابات بالفرو�س.

ك���م���ا اأك�������د احل�����م������ري اأه����م����ي����ة ال����ت����زام 

امل���اط��ن��ن وم���رت���ادي امل���ح���الت ال��ت��ج��اري��ة 

وامل���ن�������ش���اآت ب��ال��ت��ب��اع��د وارت�������داء ال��ك��م��ام��ات 

واإج����������راءات ال�������ش���الم���ة ال���ع���ام���ة ح���ي���ث اأن 

ع��م��ل��ي��ات ال���رق���اب���ة ال���ت���ي ت���ق����م ب��ه��ا ك��اف��ة 

ال�زارات واجلهات احلك�مية املعنية ت�شمل 

م��ت��اب��ع��ة الل���ت���زام ب��ال��ت��ب��اع��د ب���ن م��رت��ادي 

امل��ن�����ش��اآت وت����ف���ر م�����ش��ت��ل��زم��ات ال�����ش��الم��ة 

العامة بخا�شة ارتداء الكمامات.

وت������ت�������ىل ع����م����ل����ي����ات ال�����رق�����اب�����ة جل����ان 

ال�����زارات واجلهات  م��ن  ع��دد  م��ن  خمت�شة 

ال�شناعة  وزارات  مثل  املعنية؛  احلك�مية 

وال���ت���ج���ارة وال��ت��م���ي��ن وال��ع��م��ل وال�����ش��ح��ة 

واأمانة  املحلية  والإدارة  وال�شياحة  والبيئة 

ع��م��ان وامل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال���دواء 

وزارة  مع  بالتن�شيق  واملقايي�س  وامل�ا�شفات 

ج����لت خا�شة  اإىل  ب��ال���ش��اف��ة  ال��داخ��ل��ي��ة، 

تق�م بها العديد من تلك اجلهات.

 الخوالدة: تعديل تعليمات المساهمة 
المالية لألحزاب تعزز مشاركتها باالنتخابات

 القوات المسلحة تحبط محاولة 
تهريب مواد مخدرة

تعليق دوام طلبة المنار للتنمية 
الفكرية بعين الباشا

حركة نشطة على شراء مستلزمات المدارس

 وزير المياه: تطبيق اجراءات صارمة للتاكد من نوعية مياه خزانات المدارس

 اتفاقية تعاون بين الشباب والتدريب المهني

 اغالق 3640 منشأة ومخالفة 468 مواطنا لعدم االلتزام بأمر الدفاع 11

 خالل محاضرة في كلية الدفاع الوطني

الطراونة: السلطة التشريعية مرآة التمثيل الشعبي في المجالس النيابية
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جور  جتماعية وا�أل التنظري بامل�ساواة بني الرجل واملراألة يف م�سائل القانون واملواقف ا�إل

متيازات وغريها، وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات  وتكافوؤ الفر�ص والتمتع باحلقوق وا�إل

األننا ما زلنا مل  اإل�  من منطلق املواطنة -وبالرغم من اجلهود املبذولة يف هذا ال�سدد- 

نحقق املطلوب جمتمعيا األو مكانك قف األو �سر يف بع�ص الق�سايا، وحتى يف زمن كورونا ما 

زال الكثري من هذه املمار�سات موجود على األر�ص الواقع؛ واألمثلة ذلك كثرية:

امل��وازي  بالتعليم  ن��اث وخ�سو�ساً  ا�إل دون  الذكور  بتعليم  ي�ستثمر  زال  ما  فالبع�ص   .1

ناث يحققن القبول اجلامعي املوحد. باجلامعات، حيث معظم ا�إل

معظم  وي�سجل  ال�سرعي  امل���رياث  م��ن  البنات  يحرمون  زال���وا  م��ا  ه���ايل  ا�أل بع�ص   .2

عالة، وهذا قمة التجني على املراألة وحقوقها. ممتلكاته باأل�سماء الذكور بحجة ا�إل

3. بالرغم من األن املراألة موظفه كالرجل، اإل� األن البع�ص ما زال يوؤمن باألن م�سوؤوليتها 

بناء دون األدنى م�ساهمة من الرجل. اإل�سافة لذلك األ�سغال البيت كاملة وتربية ا�أل

4. املجتمع يظلم امل��راألة باألن يعيب عليها كل �سيء و� يعيبه على الرجل، بالرغم من 

األنهما �سركاء يف الفعل او اجلرم األو املغنم.

5. البع�ص من ال�سباب يحلل لنف�سه اخلروج مع بنات النا�ص اإل� األنه يحرم ذلك على 

األخته، بالرغم من األن ذلك كله يدخل يف باب املحرمات.

مور يف باب  ناث يف كل �سيء وكاألن ا�أل 6. البع�ص ما زال يوؤمن ب�سيطرة الذكور على ا�إل

املباح للرجال واملمنوع للن�ساء.

بينما  لنف�سه،  ال��رج��ل  يعزيها  ���س��رة  ا�أل م�ستوى  على  حتقق  التي  النجاحات  حتى   .7

خفاقات تبتلى بها املراألة. ا�إل

ن���اث،  األع��را���س��ن��ا واألف��راح��ن��ا و�سيافتها ت��ك��ون مم��ي��زة ب��ني ال��ذك��ور وا�إل 8. وح��ت��ى بع�ص 

فاملنا�سف والكنافة للذكور واجلاتو والكيكة للن�ساء.

9. القائمة تطول يف كثري من املفارقات والتي توؤ�سر اإلىل األن ثقافتنا املجتمعية ما زالت 

ذكورية حتى واإلن كنا جميعاً نطالب بامل�ساواة.

10. وللإلن�ساف -وحت�سبا لعدم اإلتهامي مبنا�سرة املراألة �سد الرجل- فالبع�ص يقول األن 

ناث يطالنب بامل�ساواة عندما يكن بحالة �سعف، بينما ي�ستقوين على الرجال يف حال  ا�إل

التفرد بال�سلطة.

مور  دوار بني الرجل واملراألة لت�ستقيم ا�أل 11. املطلوب التكاملية والت�ساركية وتق�سيم ا�أل

خر وبقوام تعاوين. وتتحقق امل�ساواة بينهما دون اإل�ستغلل األحدهما ل�آل

امل�ساواة والعدالة بني الرجل وامل��راألة مطلوبة ب�سدة لكنها �سعبة التحقيق  ب�سراحة: 

يف ظل �سيطرة الثقافة املجتمعية الذكورية وخ�سو�ساً يف زمن كورونا، واملطلوب امل�سي 

جتماعية دومنا اإلبطاء. ُقدماً يف حتقيق امل�ساواة والعدالة القانونية وا�إل

د. محمد طالب عبيدات

 الرجل والمرأة في زمن 
كورونا

 الحواتمة: مديرية األمن تمضي بخطى ثابتة لتحقيق 
دورها المحوري بمكافحة الجريمة

منع الجريمة قبل حدوثها وضمان الريادة األمنية الرقمية 

الخرابشه يبحث آليات تنفيذ مشروع التحريج الوطني 

كامل رئيسًا لمجلس إدارة البنوك 
والمؤسسات المالية اإلسالمية 

» البلقاء التطبيقية « تدخل الفئة )601-800( بتصنيف التايمز العالمي
الزعبي يهدي اإلنجاز المتميز للوطن ولجاللة الملك 

االنباط-عمان

ق���ال  م��دي��ر ا�ألم����ن ال��ع��ام ال��ل��واء ال��رك��ن 

العام  ا�ألم���ن  مديرية  األن  احل��وامت��ة  ح�سني 

مت�����س��ي ب��خ��ط��ى ث���اب���ت���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق دوره�����ا 

امل��ح��وري يف مكافحة اجل��رمي��ة واحل���د من 

معد�تها.

واألك�������د احل�����وامت�����ة ع���ل���ى األه���م���ي���ة ك�����س��ف 

اجل���رمي���ة ق��ب��ل وق���وع���ه���ا ل��ل��وق��اي��ة م��ن��ه��ا، 

والوقوف األ�سبابها، ودرا�سة ال�سلوك اجلنائي 

يف اجلرائم املرتكبة و�سوً� لو�سع اخلطط 

الو�سائل  األح��دث  با�ستخدام  ملنعها  املنا�سبة 

والتقنيات.

اإلىل  جاء ذلك خلل زي��ارة قام بها ام�ص 

ع��دداً  التقى  حيث  اجل��ن��ائ��ي،  البحث  اإلدارة 

كبرياً من مرتباتها، واطلع على �سري العمل 

وا�إلج���������راءات امل��ت��خ��ذة يف ���س��ب��ي��ل ا�رت���ق���اء 

مب�ستوى العاملني فيها وتنمية مهاراتهم. 

 وثمن احلوامتة جهود العملني يف اإلدارة 

األداء مهامهم  البحث اجلنائي، وتفانيهم يف 

يف العمل حفاظاً على األمن الوطن، و�سمانة 

ل�سيادة  وتعزيزاً  املواطنني  حقوق  حلماية 

القانون.

ول��ف��ت م��دي��ر ا�ألم����ن ال��ع��ام اإلىل ���س��رورة 

م���واك���ب���ة ال���ع���ل���وم ال�����س��رط��ي��ة واجل��ن��ائ��ي��ة 

احلديثة وعدم الرتدد يف اإلدخالها ملنظومتنا 

الرقمية  ا�ألمنية  ال��ري��ادة  ل�سمان  ا�ألمنية 

وا�إلل���ك���رتون���ي���ة، وال���ت���ف���وق ع��ل��ى األ���س��ال��ي��ب 

اجلرمية احلديثة بكافة األ�سكالها.

وق���ال ال��ل��واء ال��رك��ن احل��وامت��ة : ان ما 

اجن��ازات  من  اجلنائي  البحث  اإلدارة  حققته 

اجلرمية  مكافحة  يف  وعملية  ا�سرتاتيجية 

ودافع  للعتزاز  حمط  هو  منها،  والوقاية 

العاملني  ودع��م  ا�إلدارة،  احتياجات  لتلبية 

فيها للم�سي قدما يف حتقيق النجاح.

ا�إلدارة يف  اإل���س��ه��ام  اإلىل  احل��وامت��ة  واأل���س��ار 

الق�سايا  م��ن  ع���دد  م��لب�����س��ات  ع��ن  الك�سف 

�سنوات  ارتكابها  على  م�سى  التي  املجهولة 

وا�جناز  التطور  مب�ستوى  م�سيداً  طويلة، 

الذي حققته ا�إلدارة يف وحداتها املتخ�س�سة 

ك���وح���دة اجل����رائ����م ا�ل���ك���رتون���ي���ة وامل��ل��ك��ي��ة 

املالية  واجلرائم  والب�سر  وا�جتار  الفكرية 

وامل�سرفية .

و����س���دد احل����وامت����ة ع��ل��ى األه���م���ي���ة ال��ع��م��ل 

وف���ق���اً ل��ل��ق��وان��ني وال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ن��اظ��م��ة 

املعرفة  باإلثراء  وا��ستمرار  ا�ألمني،  للعمل 

ال��ق��ان��ون��ي��ة واحل��ق��وق��ي��ة ل����دى ال��ع��ام��ل��ني، 

ا�ألمني  العمل  ان�سجام  �سرورة  على  موؤكداً 

مع مبادئ العدل والنزاهة واحرتام حقوق 

ا�إلن�سان.

االنباط-عمان

ال��روؤى  وت��ب��ادل  امل�سرتك  العمل  اإلط���ار  يف 

الناجح  والتنفيذ  ا�إلع��داد  األجل  وا�ألفكار من 

وامل�����س��ت��دام  م���ن اجل���ه���ات وال�����س��رك��اء ك��اف��ة، 

ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ري��ج  م�����س��روع  بتنفيذ  ل��ل��ب��دء 

ب��ال��ت��ع��اون مع  ال��ب��ي��ئ��ة  ال����ذي اط��ل��ق��ت��ه وزارة 

وزارة الزراعة، لزراعة ع�سرة مليني �سجرة 

حرجية خلل الع�سر �سنوات القادمة،واإلن�ساء 

���س��ب��ك��ة م��ت��ط��وع��ني ب��ي��ئ��ي��ني ت�����س��م��ل ج��م��ي��ع 

تنفيذ  يف  الفعالة  للم�ساركة  اململكة  مناطق 

مراحل هذا امل�سروع 

البيئة ووزير الزراعة املكلف  وا�سل وزير 

الدكتور �سالح اخلراب�سه لقاءاته الت�ساورية 

واملعنيني  وال�سركاء  العديد من اجلهات  مع 

مب��و���س��وع ال��ت��ح��ري��ج وال����زراع����ة واأل���س��ح��اب 

ا�ستعدادها  األب���دت  التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات 

للم�ساركة يف هذا امل�سروع

ت��راأل���ص وزي��ر البيئة ووزي��ر الزراعة   فقد 

امل��ك��ل��ف ال���دك���ت���ور ���س��ال��ح اخل��راب�����س��ه ام�����ص 

ا�ألربعاء 2/9/2020 يف مبنى وزارة البيئة

ل��روؤ���س��اء ع���دد م��ن اجلمعيات   اج��ت��م��اع��ا 

وال�سركات  الغري ربحية ومنظمات  واأل�سحاب 

الغابات  مبو�سوع  املعنية  امل��ب��ادرات  من  ع��دد 

اخل��راء  م��ن  جمموعة  وح�سور  والتحريج 

مت  التطوعي...  العمل  جم��ال  يف  وال�سركاء 

خلله مناق�سة العديد من ا�ألمور والق�سايا 

ال��ت��ي ت��ه��دف اإلىل ت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود وال��ع��م��ل 

اجل�����اد �جن�����اح امل�������س���روع،  وا�����س���ت���م���اع اإلىل 

وجهات النظر من جميع ا�ألطراف للو�سول 

يف  عليها  ال��ب��ن��اء  ميكن  م�سرتكة،  روؤى  اإلىل 

ي�سمن  وب�سكل  وال��ت��ن��ف��ي��ذ،  ا�إلع�����داد  عملية 

ت�ساركية جميع اجلهات احلكومية واخلا�سة 

وال�سركاء الداعمني واملتطوعني ، يف عملية 

للبدء  امل��ن��ا���س��ب  ال��ق��رار  وات��خ��اذ  التخطيط 

بعملية التنفيذ

واألكد اخلراب�سه على األهمية الدور الكبري 

الذي تقوم به موؤ�س�سات املجتمع املدين الغري 

رب��ح��ي��ة م��ن ���س��رك��ات وم��ن��ظ��م��ات وم���ب���ادرات 

تطوعية  وجهات  بيئية  وجمعيات  جمتمعية 

���س��راك��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ب�����وزارة  ت��رب��ط��ه��ا  ، جميعها 

والتنفيذ  ا�إلع��داد  يف  ت�ساركها  ا�سرتاتيجية، 

جلميع امل�����س��اري��ع وال��رام��ج ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

الوزارةواأل�ساف اخلراب�سه األننا نعول كثريا يف 

اجلهات  هذه  دور  على  بالذات،  املرحلة  هذه 

يف  ا�ألخ����رى،  املحلية  واملجتمعات  الوطنية 

ت��ق��دمي ك��اف��ة األ���س��ك��ال امل�����س��اع��دة �إلجن���اح هذا 

تو�سيع  اإلىل  يهدف  وال��ذي  الوطني.  امل�سروع 

مناطق  جميع  يف  اخل�سراء  الرقعة  وزي���ادة 

ت�����س��ج��ري وزراع�����ة  اإلىل  ب���ا�إل����س���اف���ة  امل��م��ل��ك��ة، 

ا����س��ج��ار ع��ل��ى ج��ن��ب��ات ال���ط���رق اخل��ارج��ي��ة 

منها  وا����س��ت��ف��ادة  لتجميلها  وال��داخ��ل��ي��ة، 

موؤكدا على �سرورة تاأل�سي�ص �سبكة متطوعني 

ت�سمل حمافظات اململكة كافة 

م�سروع  األن  للمجتمعني  اخلراب�سه  وب��ني 

ال��ت��ح��ري��ج ال��وط��ن��ي ���س��ي�����س��اه��م يف م�����س��اع��دة 

فر�ص  توفري  خلل  من  املحلية،  املجتمعات 

املائية  التجمعات  بع�ص  وتوفري  دائمة  عمل 

البادية ومناطق �سحراوية والتي تهدف  يف 

ج��م��ي��ع��ه��ا ل���ت���ق���دمي اخل����دم����ات ا����س��ا���س��ي��ة 

ال�سراكة  مبداأل  اعتماد  �سيتم  حيث  ل��رواده��ا، 

م���ع امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة م���ن خ���لل ت��وف��ري 

ا�ألع���م���ال،  ل��دع��م  ال���لزم���ة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 

بينما يقع على عاتق امل�سغلني من املجتمعات 

واأل�ساف  والتطوير  الت�سغيل  عملية  املحلية 

املجال  �سيفتح  الوطني  التحريج  م�سروع  األن 

خ��لل  م��ن  البيئي  للنظام  ال���ت���وازن  �ع����ادة 

العمل على زيادة الغطاء النباتي 

ويف نهاية ا�جتماع الذي  ح�سره  مدير 

وال�سياحة،  البيئة  حل��م��اي��ة  امللكية  ا�إلدارة 

ال��ع��م��ي��د ن��اه�����ص امل��ق��اب��ل��ه وم���دي���ر م��دي��ري��ة 

احل�������راج امل���ه���ن���د����ص خ���ال���د ال���ق�������س���اه   ق���دم 

املجتمعون �سكرهم وتقديرهم للجهود التي 

من  ال��وزي��ر  و�سخ�ص  البيئة  وزارة  تبذلها 

األه��داف التنمية  األج��ل حتقيق ج��زء مهم من 

امل�ستدامة 

االنباط-عمان

ال�سيخ عبداهلل �سالح كامل  ي�سغل �سعادة 

اإلدارة جمموعة  حالياً من�سب رئي�ص جمل�ص 

رئي�ص  ي�سغل من�سب  كما  امل�سرفية،  الركة 

ال��رك��ة  دل���ة  ���س��رك��ة  م���ن:  ك��ل  اإلدارة  جمل�ص 

م�ساهمة(  )�سركة  ع�سري  �سركة  القاب�سة،  

و�سركة  والن�سر  لل�سحافة  عكاظ  وموؤ�س�سة 

اإلعمار  و�سركة  وا�إلع��م��ار  للتنمية  القرى  األم 

املدينة ا�قت�سادية. هذا وتقلد من�سب ع�سو 

ال�سناعية  التجارية  الغرفة  اإلدارة  جمل�ص 

ا�قت�ساد  ال�سيخ  �سعادة  در���ص  �سابقاً.  بجدة 

يف  اجنلو�ص  لو�ص   – كاليفورنيا  جامعة  يف 

الو�يات املتحدة ا�ألمريكية.

ا�إلدارة  جمل�ص  رئي�ص  انتخاب  األت���ى  وق��د 

�سالح  ال�سيخ  معايل  للراحل  خلفاً  اجلديد 

ك��ام��ل رح��م��ه اهلل ال��رئ��ي�����ص ال�����س��اب��ق وت��ب��ع��اً 

واللوائح  ال��ع��ام  للمجل�ص  ا�أل�سا�سي  للنظام 

الداخلية

 ال�سلط-االنباط

 Times( ال���ع���امل���ي ال���ت���امي���ز  ت�����س��ن��ي��ف  األع���ل���ن 

يوم   )Higher Education Ranking
األيلول 2020، نتائج ت�سنيف اجلامعات  ا�ألربعاء 2 

البلقاء  جامعة  حققت  حيث  العاملي،  امل�ستوى  على 

اإلدراجها  خ��لل  من  جديدة  نوعية  قفزة  التطبيقية 

على  جامعة  �ألف�سل   )601-800( الفئة  �سمن 

امل�ستوى العاملي.

وع���ررّ رئي�ص اجل��ام��ع��ة  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل �سرور 

الزعبي خلل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد يف رئا�سة 

بال�سلط عن فخره واعتزازه بهذا ا�إلجن��از  اجلامعة 

غري امل�سبوق جلامعة البلقاء التطبيقية حيث انتقلت 

ال��ف��ئ��ة )801-1000(  م��ن  ف���رتة وج��ي��زة  خ���لل 

يف   )601-800( الفئة  اإلىل   2020 ت�سنيف  يف 

ت�سنيف 2021.

واأل�سار باألن هذا ا�إلجناز جاء نتيجة لتبني منظومة 

ومواكبة  وا�بتكار  ا�إلب���داع  اإلىل  ت�ستند  ا�سرتاتيجية 

ال��ت��ط��ورات وامل�����س��ت��ج��دات ل��ل��و���س��ول ب��اجل��ام��ع��ة اإلىل 

ال�ساحة  على  و�سمعتها  مكانتها  ولتعزيز  العاملية، 

ت�سويق اجلامعة  �سي�سهم يف  ال��ذي  ا�ألم���ر  ال��دول��ي��ة، 

وطلبتها يف األ�سواق العمل املحلية وا�إلقليمية والعاملية.

واأله�����دى ال��زع��ب��ي ه���ذا ا�إلجن�����از امل��ت��م��ي��ز للوطن 

وجل��لل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين امل��ع��ظ��م ول��لأل���س��رة 

ا�ألردن��ي��ة، واألك��د ب��األن اجلامعة تعمل لتحقيق ال��روؤى 

امللكية ال�سامية بجعل ا�ألردن “منارة للعلم واملعرفة”؛ 

من خلل اجلهد واملثابرة وانتزاع املراكز املتقدمة يف 

الت�سنيفات العاملية، وحتقيق األعلى م�ستويات اجلودة 

ا��سرتاتيجية  لبنود  جت�سيداً  ال��ع��ايل،  التعليم  يف 

ه��ي حمط  وال��ت��ي  الب�سرية  امل���وارد  لتنمية  الوطنية 

اهتمام القيادة الها�سمية امللهمة.

وق���دم ال��زع��ب��ي ال�����س��ك��ر  �أل����س���رة اجل��ام��ع��ة ممثلة 

على  والطلبة  وا�إلداري���ة  التدري�سية  الهيئة  باألع�ساء 

هذا ا�إلجناز الباهر ل�سم�ص اجلامعات، وثمن تلبيتهم 

يف  والن�سر  املتميزة  العلمية  البحوث  باإلجراء  للنداء 

األه���م امل��ج��لت العاملية امل��رم��وق��ة؛ مم��ا ك��ان ل��ه ا�ألث��ر 

ا�ألك��ر يف تقدم اجلامعة بهذا الت�سنيف، اإلذ ارتفعت 

نتيجة موؤ�سر ا�ست�سهادات البحوث العلمية األكرث من 

%12 لتحاكي بذلك اجلامعات العاملية ولتبقى باإلذن 
ب��األن البلقاء ما زال��ت حتلق  اهلل رقماً مناف�ساً. وب��ني 

باإل�سرار وعزمية األبناءها لتتبواأل مراتب متقدمة بني 

اجلامعات على م�ستوى العامل.

من  امل��زي��د  �ست�سهد  املقبلة  ال��ف��رتة  ب����األن  واأل����س���ار 

ا�إلجن�������ازات ب��ه��م��ة األب��ن��ائ��ه��ا ال��ت��ي مت ب��ن��اء ق��واع��ده��ا 

وق��ت جني  املا�سية وح��ان  ال�سنوات  الرا�سخة خ��لل 

األ�سهر  األح��د  ب��األن ت�سنيف التاميز هو  ثمارها. ويذكر 

علمية  منهجية  يطبق  ك��ون��ه  ال��ع��امل��ي��ة  الت�سنيفات 

موثوقة يف جمع وحتليل البيانات، ويخ�سع �إل�سراف 

خراء دوليني م�ستقلني يف هذا املجال؛ مما يجعله 

ال���ذي  ا�ألم�����ر  ع��امل��ي  وت���األث���ري  دول���ي���ة  �سمعه  يكت�سب 

وحتقيق  به  ب��ا�إل���س��رتاك  للت�سابق  باجلامعات  يدفع 

متطلباته. كما ويعتمد ت�سنيف التاميز على خم�سة 

م��ع��اي��ري رئ��ي�����س��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���وزون���ة ه���ي: التعليم 

)%30(، والبحث العلمي )%30(، وا��ست�سهادات 

ال�سناعة  من  املتاألتي  وال��دخ��ل   ،)30%( بالبحوث 

)%2.5(، والبعد الدويل )7.5%(. 

البلقاء  جامعة  حققت  فقد  األخ����رى،  جهة  وم��ن 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال��ع��دي��د م���ن ا�إلجن��������ازات ع��ل��ى �سعيد 

الت�سنيفات العاملية للعام ا�ألكادميي املا�سي 

�ساغتها باأليدي األبناءها املخل�سني، كان من األبرزها 

دخولها نادي األف�سل األلف جامعة على م�ستوى العامل 

�ألول مرة باملرتبة 25 عربياً، واإلدراجها �سمن الفئة 

)250-201( �ألف�سل جامعات اآل�سيا، و�سمن الفئة 

)200-101( يف معيار العمل والنمو ا�قت�سادي يف 

ت�سنيف THE Impact، وكذلك ا�ألوىل حملياً 

ت�سنيف  يف  عاملياً   106 وبالرتتيب  عربياً  والثانية 

�سمن  اجلامعة  اإلدراج  مت  كما  اخل�سراء،  اجلامعات 

القائمة املخت�سرة �ألف�سل ثمان جامعات اآل�سيوية يف 

معيار القيادة املتميزة.

تسهيالت للصناعيين في مدينة المفرق الصناعية

تكريم موظفي الضريبة المتميزين

االنباط-عمان

عن  ا�ردن��ي��ة  ال�سناعية  امل���دن  �سركة  األع��ل��ن��ت 

ب��ا�إل���س��ت��ث��م��ار  ال��راغ��ب��ني  لل�سناعيني  ت�سهيلت 

���س��م��ن م��دي��ن��ة امل���ف���رق ال�����س��ن��اع��ي��ة تتعلق ب��اآلل��ي��ة 

ال��ت�����س��دي��د وف�����رتة ال��ت��ق�����س��ي��ط وذل�����ك يف خ��ط��وة 

مل�ساعدة امل�ستثمرين الراغبني با�إلن�سمام للمدينة 

من  م�ستفيدين  ال�سناعي  ن�ساطهم  ومم��ار���س��ة 

ج��م��ل��ة احل���واف���ز وا�إلع�����ف�����اءات ال��ت��ي مت��ن��ح فيها 

للألن�سطة ا�قت�سادية.

وثمن مدير عام �سركة املدن ال�سناعية ا�ردنية 

عمر جويعد يف بيان �سحفي ام�ص ا�ألربعاء، هذه 

التي  الت�سهيلت  الت�سهيلت والتي جاءت �سمن 

ا�إل�ستثمارات  لكافة  املفرق  تطوير  �سركة  اقرتها 

الراغبة باقامة ا�ستثماراتها �سمن منطقة املفرق 

ال�سناعية  املفرق  مدينة  �سمنها  وم��ن  التنموية 

اتفاقية  املنطقة مبوجب  ح��دود  داخ��ل  تقع  التي 

وتطوير  ال�سناعية  امل����دن  �سركتي  ب��ني  ���س��راك��ة 

اىل  للوقوف  وذل��ك   ،2012 العام  مطلع  املفرق 

جانب امل�ستثمرين وت�سهيل عليهم خلل الفرتة 

احلالية، حيث ت�سري هذه الت�سهيلت لنهاية العام 

.2020
ووفق جويعد فاإلن هذه الت�سهيلت ت�سمل زيادة 

مدة التق�سيط لعقود ا�إل�ستثمار لت�سبح 6 �سنوات 

بد� من خم�ص �سنوات ا�سافة اىل تخفي�ص قيمة 

تاألتي  انها  م�سيفا   5% لت�سبح  ا�وىل  الدفعة 

�سركتي  ب��ني  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  لثمرة  ا�ستمرارا 

املفرق  تطوير  و�سركة  ا�ردن��ي��ة  ال�سناعية  امل��دن 

بها  تتمتع  التي  امل��زاي��ا  قائمة  اىل  ي�ساف  بحيث 

منطقة املفرق التنموية ب�سكل عام ومدينة املفرق 

ال�سناعية ب�سكل خا�ص.

وج�����دد ج��وي��ع��د دع���وت���ه ل��ك��اف��ة امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

ا�إل�ستفادة من هذه احلوافز اىل  ال�سناعيني اىل 

ج��ان��ب احل���واف���ز امل��م��ن��وح��ة يف م��دي��ن��ت��ي احل�سن 

ال�سناعية يف اربد واحل�سني ال�سناعية يف الكرك 

وال��ت��ي اق��رت خ��لل ا�آلون���ة ا�ألخ����رية، حيث كانت 

ال�سركة اق��رت حوافز يف املدينتني بن�سب ترتاوح 

بني %5 ولغاية %20 للبيع الفوري حتى نهاية 

اجلديدة  ا�أل�سعار  ا�سبحت  بحيث  احل��ايل،  العام 

ال�سناعية  ال��ث��اين  اهلل  عبد  ب��ن  احل�سني  ملدينة 

 )20%( م��ق��داره  خ�سم  منح  ت�سمل  ال��ك��رك  يف 

�سريطة  املدينة  يف  للألرا�سي  املقرة  ا�أل�سعار  على 

األن يتم الدفع ب�سكل فوري ومبا�سر يرافقه زيادة 

عدد �سنوات تق�سيط البيع ا�آلجل ملدة )4( �سنوات 

ا�ألوىل  الدفعة  وتخفي�ص  �سنوات،  بد� من )3( 

اىل )%20( بد� من )%30( يف حال ال�سراء 

ا�أل�سعار يف مدينة  �سملت تخفي�ص  فيما  ا�آلج���ل، 

 )5%( م��ق��داره  خ�سم  منح  ال�سناعية  احل�سن 

على ا�أل�سعار املقرة قي املدينة عند ال�سراء الفوري 

مرحلة  يف  ا�آلن  ال�سركة  األن  وخ�سو�سا  واملبا�سر 

والتي  للمدينة  ال��راب��ع��ة  التو�سعة  م��ن  ا�إلن��ت��ه��اء 

�ست�سكل فر�سة كبرية األمام امل�ستثمرين ال�سناعيني 

�إلخ���ت���ي���ار األح����د اخل����ي����ارات امل���ط���روح���ة يف م��واق��ع 

ا�ألرا�سي املجهزة واملخدومة.

االنباط-عمان

ك����رم م��دي��ر ع����ام دائ�����رة ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

وامل��ب��ي��ع��ات ح�����س��ام اب����و ع��ل��ي جم��م��وع��ة من 

العمل  اجن���از  يف  لتميزهم  وذل���ك  امل��وظ��ف��ني 

 2020 مت���وز  �سهر  خ���لل  منهم  امل��ط��ل��وب 

لهم  مثمنا  الطيبة  جهودهم  على  و�سكرهم 

بذل  ا����س��ت��م��رار يف  ام��ل منهم  التميز  ه��ذا 

مزيدا من اجلهد.

وق������ال امل����دي����ر ال����ع����ام ان�����ه ���س��ي��ت��م ت��ك��رمي 

امل��وظ��ف��ني امل��م��ي��زي��ن م���ن م��دي��ري��ات ال��ك��ب��ار 

ومديريتي  وال�سغار  واملتو�سطني  واملكافحة 

مراكز  اىل  ب��ا�إل���س��اف��ة  وامل�ستخدمني  امل��ه��ن 

اخل���دم���ات ال�����س��ري��ب��ي��ة وخم��ت��ل��ف م��دي��ري��ات 

الدائرة امل�ساندة وا�إلدارية.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

العربية الريا�ض- 

�سروط   7 ال�سعودية  اخل��ط��وط  اأعلنت 

اإىل  ال��ع��ائ��دي��ن  امل�����س��اف��ري��ن  بنقل  لل�سماح 

لل�سفر  ومتطلبات  اأ�سطولها  عرب  اململكة 

ات��ب��اع  اإىل  �سيوفها  داع��ي��ة  دول����ة،   25 اإىل 

التوجيهات  على  بناء  ال�سحية  االإر�سادات 

ال���������س����ادرة م����ن ال�������س���ل���ط���ات ال�����س��ح��ي��ة يف 

ال�سعودية.

“ال�سعودية”  ������س�����روط  وت�������س���م���ن���ت 

�سيوفها  اإل���زام  اململكة،  اإىل  للم�سافرين 

االل��ت��زام��ات  تعهد  من��وذج  وتوقيع  بتعبئة 

الحقا  وت�سليمه  ال�سحية  ب��اال���س��رتاط��ات 

مل���رك���ز امل���راق���ب���ة ال�����س��ح��ي��ة ب���امل���ط���ار ع��ن��د 

الو�سول، واأن جميع ال�سيوف �سيخ�سعون 

ل��ل��ح��ج��ر ال�����س��ح��ي ال���ذات���ي ب��امل��ن��زل مل���دة 7 

مع  ال�سحيني  للممار�سني  اأي���ام   3( اأي���ام 

ع��ي��ن��ة ���س��ل��ب��ي��ة يف ن��ه��اي��ة ف����رتة احل���ج���ر(، 

تطبيقي  تثبيت  اإىل  �سيوفها  داعية جميع 

بح�سب  فيهما،  والت�سجيل  وتوكلنا  تطمن 

“عكاظ«. �سحيفة 

موقع  حتديد  على  ال�سروط  وا�ستملت 

امل���ن���زل م���ن خ���ال ت��ط��ب��ي��ق ت��ط��م��ن خ��ال 

8 ���س��اع��ات م��ن و���س��ول ال��راك��ب، وم��راق��ب��ة 

اأع������را�������س ف�����ريو������س ك������ورون������ا امل�����س��ت��ج��د 

واالت�سال فورا على 937 يف حال ظهور اأي 

الذهاب للمركز ال�سحي  اأو  من االأعرا�س 

اأو ال���ط���وارئ ع��ن��د ال�������س���رورة، وال���دخ���ول 

ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ت��ط��م��ن وال���ق���ي���ام ب��ال��ت��ق��ي��ي��م 

ال�����س��ح��ي ال���ي���وم���ي، م��ط��ال��ب��ة ال�����س��ي��وف 

ب���ات���ب���اع االإج����������راءات االح�����رتازي�����ة خ��ال 

احل��ج��ر ال�����س��ح��ي ال���ذات���ي ب��امل��ن��زل ح�سب 

م��ا ه��و م��ذك��ور ب��ن��م��وذج تعهد االل��ت��زام��ات 

ال�سحية. باال�سرتاطات 

اإىل  ال���������س����ع����ودي����ة  اخل�����ط�����وط  ودع��������ت 

https://bit. ال��راب��ط  على  ال��دخ��ول 

م��ت��ط��ل��ب��ات  مل���ع���رف���ة   ،34Vzdhi/ly
25 دول���ة وه���ي: االإم�����ارات،  ال�����س��ف��ر اإىل ال�����

لبنان،  م�سر،  البحرين،  ع��م��ان،  الكويت، 

املتحدة،  اململكة  ال�سني،  تون�س،  امل��غ��رب، 

تركيا،  النم�سا،  فرن�سا،  اأمل��ان��ي��ا،  اإي��ط��ال��ي��ا، 

ماليزيا،  الفلبني،  بنغادي�س،  ال��ي��ون��ان، 

كينيا،  اإثيوبيا،  ال�سودان،  اإفريقيا،  جنوب 

اإندوني�سيا. نيجرييا، 

دبي - العربية

ق���ال وزي���ر ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي اإح�����س��ان عبد 

ت�سعى  ال���ب���اد  اإن  االأرب����ع����اء،  ام�����س  اجل���ب���ار، 

ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى اإع����ف����اء م���ن ات���ف���اق اأوب�����ك+ 

من  االأول  الربع  خ��ال  النفط  اإنتاج  لتقييد 

2021 ل��ك��ن��ه��ا ���س��ت��ل��ت��زم ب��اخل��ف�����س خ��ال  ع���ام 

املقبلة. الثاثة  االأ�سهر 

اأن��ه حتدث  ال��وزي��ر �سحيفة حملية  واأب��ل��غ 

ب�ساأن االإعفاء مع وزراء النفط يف اأوبك خال 

للت�سريحات  اجتماعات منف�سلة وفقا  ثاثة 

التي نقلتها وكالة االأنباء العراقية الر�سمية.

وذكرت الوكالة: “ك�سف الوزير عن وجود 

ات��ف��اق تخفي�س  ال���ع���راق م��ن  م�����س��اع الإع���ف���اء 

مفاحتة  مت��ت  اإذ  اأوب���ك  يف  الت�سدير  ك��م��ي��ات 

ثاثة  يف  املنتجني  من  املنظمة  وزراء  جميع 

متتالية«. اجتماعات 

اإن  اجل��ب��ار  ع��ب��د  ق��ال  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  ويف 

برميل  األ���ف   400 االإن��ت��اج  �سيخف�س  ال��ع��راق 

و�سبتمرب  اآب  اأغ�����س��ط�����س  يف  اإ���س��اف��ي��ة  ي��وم��ي��ا 

اأي���ل���ول ل��ت��ع��وي�����س جت����اوز ح�����س��ة االإن����ت����اج يف 

ال�سابقة. الثاثة  االأ�سهر 

 850 ب��خ��ف�����س  ت��ع��ه��ده  اإىل  وُي�����س��اف ذل���ك 

اأيلول  و�سبتمرب  اآب  اأغ�سط�س  يف  برميل  األف 

مبوجب اتفاق اأوبك+ لاإمدادات.

ب��ي��ان م�سرتك  ذل���ك احل���ني يف  و���س��رح يف 

مع نظريه ال�سعودي باأن العراق ملتزم ب�سدة 

 %100 بن�سبة  امتثاال  اأوبك+ و�سيحقق  باتفاق 

اآب. اأغ�سط�س  بحلول 

اإج��م��ايل  متو�سط  ب��ل��غ  اآب،  اأغ�سط�س  ويف 

ب��رم��ي��ل يوميا  م��ل��ي��ون   2.6 ال��ع��راق  ����س���ادرات 

الثاثاء  اأم�����س  النفط  وزارة  اأعلنته  مل��ا  وفقا 

يوميا يف  برميل  مليون   2.763 انخفا�سا من 

يوليو متوز.

����س���ادرات  م��ت��و���س��ط  اأن  ال�������وزارة  وذك������رت 

األف   97 بلغ  جيهان  عرب  كركوك  من  العراق 

متو�سط  وكان  اآب  اأغ�سط�س  يف  يوميا  برميل 

�سعر اخلام 43.70 دوالر للربميل.

وذك���ر ال��وزي��ر ال��ي��وم اأن اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان 

النفط  ي�سدر  زال  م��ا  امل�ستقل  �سبه  ال��ع��راق 

دون ا�ست�سارة احلكومة االحتادية.

وت���خ���ف�������س م��ن��ظ��م��ة ال����ب����ل����دان امل�������س���درة 

با�سم  املعروفة  املجموعة  وحلفاء،  للبرتول 

7.7 مليون  ح��ال��ي��ا مب��ق��دار  االن���ت���اج  اأوب�����ك+، 

ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا ل���دع���م االأ����س���ع���ار م���ع ت�����س��رر 

الطلب جراء جائحة كورونا.

اإيرادات العراق على النفط ب�سكل  وتعتمد 

�سبه كلي.

�سنغافورة - رويرتز

مع  االأربعاء  ام�س  الذهب  اأ�سعار  انخف�ست 

ب��ي��ان��ات ق��وي��ة للقطاع  ب��ع��د  ال�����دوالر  ان��ت��ع��ا���س 

ال�����س��ن��اع��ي االأم���ريك���ي دع��م��ت االآم�����ال بتعاف 

اق��ت�����س��ادي ع���امل���ي ����س���ري���ع، مم���ا اأف���ق���د امل��ع��دن 

االأ�سفر بع�سا من جاذبيته كماذ اآمن.

 %0.4 ال���ف���وري���ة  ال�����س��وق  ال���ذه���ب يف  ون����زل 

�سجل  بعدما  ل��اأون�����س��ة،  دوالر   1962.63 اإىل 

اأع��ل��ى  وه���و  ال���ث���اث���اء  اأم�������س  دوالر   1991.91

19 اأغ�سط�س. م�ستوى منذ 

وه��ب��ط ال���ذه���ب يف ال��ت��ع��ام��ات االآج���ل���ة يف 

الواليات املتحدة 0.5% اإىل 1969 دوالرا.

وق��ال��ت م��ارج��ري��ت ي���اجن م��ن دي��ل��ي فيك�س 

واملوؤ�سرات:  وال�سلع  العملة  تداول  التي تغطي 

“الدوالر القوي ي�سغط على املعدن النفي�س«.
ل�سالح  ت��ظ��ل  االأو����س���ع  “ال�سورة  وت��اب��ع��ت 

االح���ت���ي���اط���ي  جم���ل�������س  ����س���ي���ظ���ل  اإذ  ال�����ذه�����ب، 

االحت�����ادي وال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة االأخ�����رى تتبع 

زمنية  ل��ف��رتة  االأرج���ح  على  تي�سريية  �سيا�سة 

طويلة«.

م�ستوياته  اأدنى  من  الدوالر  موؤ�سر  وارتفع 

اأن  اأمريكية  بيانات  اأظ��ه��رت  بعدما  عامني  يف 

ن�����س��اط ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة ت�����س��ارع 

ل���ي���ق���رتب م����ن اأع����ل����ى م�����س��ت��وى يف ع���ام���ني يف 

تكلفة  ال��ق��وي  ال�����دوالر  ي��رف��ع  اآب.  اأغ�����س��ط�����س 

الذهب حلائزي العمات االأخرى.

نزلت  االأخ��رى،  النفي�سة  للمعادن  بالن�سبة 

ل��اأون�����س��ة،  دوالر   27.96 اإىل   %0.7 ال��ف�����س��ة 

وفقد الباتني الن�سبة ذاتها اإىل 933.88 دوالر 

وهبط الباديوم 0.5% اإىل 2259.52 دوالر.

الخطوط السعودية: 7 شروط لنقل العائدين.. ومتطلبات 
للسفر لـ25 دولة

العراق يطلب إعفاء من اتفاق أوبك + في الربع األول 2021

الذهب يتراجع مع صعود الدوالر بفضل بيانات قوية
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اإ�سطنبول - رويرتز

ام�����س  ال��ت��ج��ارة  وزارة  ب��ي��ان��ات  اأظ���ه���رت 

زاد  لرتكيا  ال��ت��ج��اري  العجز  اأن  االأرب��ع��اء، 

اأغ�سط�س/ يف  �سنوي  اأ�سا�س  على   %169.7

لنظام  وف��ق��ا  دوالر  م��ل��ي��ار   6.312 اإىل  اآب 

العام. التجارة 

واأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات ال����وزارة اأن ال����واردات 

دوالر،  م��ل��ي��ار   18.78 اإىل   ،%20.64 زادت 

اإىل   %5.74 ال�������س���ادرات  ت���راج���ع���ت  ب��ي��ن��م��ا 

12.46 مليار يف اأغ�سط�س/اآب.

يف   %394 ال����ذه����ب  واردات  وارت���ف���ع���ت 

لت�سجل  االأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت  ح��ني  اأغ�سط�س 

اأعلى واردات �سهرية منذ عام 1989.

�سجلت  ق���د  امل���رك���زي���ة  ك���ان���ت احل��ك��وم��ة 

لرية  مليار   29.7 ق��دره  امليزانية  يف  عجزا 

)4.02 مليار دوالر( يف يوليو، يف حني بلغ 

مدفوعات  ي�سمل  ال  ال��ذي  االأويل،  العجز 

الفائدة، 21.2 مليار لرية.

ال�سبعة  االأ���س��ه��ر  م��ي��زان��ي��ة  ع��ج��ز  وب��ل��غ 

ل���رية،  م��ل��ي��ار   139.1 ال�����س��ن��ة  م���ن  االأوىل 

متجاوزا ما توقعته احلكومة للعام باأكمله.

وك���ان وزي���ر امل��ال��ي��ة ب���راءت األ��ب��ريق ق��ال 

امليزانية  عجز  ه��دف  اإن  املا�سي،  يوليو  يف 

ل����ن ي��ت��ح��ق��ق ه�����ذا ال����ع����ام ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة 

و%6   5 بني  العجز  ليدور  كورونا،  فريو�س 

مع  مقارنة  االإج��م��ايل،  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن 

.%2.9 التوقع احلكومي ال�سابق البالغ 

برنت يواصل الصعود لليوم الثالث 
ويتجاوز 46 دوالرا للبرميل 

ركود عميق يضرب االقتصاد األسترالي

أسهم اليابان ترتفع بفضل آمال إزاء 
االقتصاد األميركي

كورونا يعصف بإيطاليا.. أرقام 
االنكماش تتضارب

امل�سدر: طوكيو – رويرتز

اخل��ام  للنفط  االآج��ل��ة  العقود  وا�سلت 

فاق  �سحب  بعد  االأرب��ع��اء  ام�س  مكا�سبها 

التوقعات من خمزونات اخلام يف الواليات 

املتحدة ون�ساط قوي للم�سانع االأمريكية 

التعايف  ب�ساأن  ال��ت��ف��اوؤل  غ��ذى  وال�سينية 

�سهية  وع��زز  كورونا  فريو�س  جائحة  من 

امل�ستثمرين للمخاطر.

و�سعدت العقود االآجلة خلام برنت 45 

بحلول  للربميل  دوالر   46.03 اإىل  �سنتا 

بتوقيت جرينت�س، لرتتفع   5:59 ال�ساعة 

لليوم الثالث.

غ���رب  خل�����ام  االآج����ل����ة  ال���ع���ق���ود  وزادت 

اإىل  �سنتا   43 االأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س 

يف  �سنتا   15 مك�سب  ع��ق��ب  دوالر   43.19

اليوم ال�سابق.

وق����ال م��ع��ه��د ال���ب���رتول االأم���ريك���ي اإن 

خم���زون���ات اخل�����ام يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

االأ�سبوع  يف  برميل  مليون   6.4 انخف�ست 

 501.2 اإىل  اآب  اأغ�سط�س   28 يف  املنتهي 

املحللني  توقعات  لتفوق  برميل،  مليون 

بانخفا�س 1.9 مليون برميل.

 5.8 البنزين  خمزونات  انخف�ست  كما 

م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل م���ا ي��زي��د ع���ن ت��ق��دي��رات 

امل��ح��ل��ل��ني ب��رتاج��ع ق���دره ث��اث��ة مايني 

برميل.

اأ�سبوعيا  ان��خ��ف��ا���س��ا  حم��ل��ل��ون  وت��وق��ع 

����س���اد����س���ا ل���ل���م���خ���زون���ات االأم����ريك����ي����ة يف 

ا�ستطاع للراأي اأجرته رويرتز.

وق�����ال ه���ريوي���وك���ي ك���ي���ك���وك���اوا امل��دي��ر 

ال���ع���ام ل��ل��ب��ح��وث ل����دى ن��ي�����س��ان ل�����اأوراق 

من  املتوقع  من  االأك��رب  “ال�سحب  املالية 

امل���خ���زون���ات االأم���ريك���ي���ة وت��ن��ام��ي االآم����ال 

املتحدة  ال��والي��ات  يف  اقت�سادي  ت��ع��اف  يف 

وال�سني بعد بيانات قوية للم�سانع حفز 

على �سراء العقود االآجلة للنفط«.

وت�������س���ارع ن�������س���اط ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ات 

الأع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف  التحويلية 

العام  ون�سف  ع��ام  م��ن  اأك���ر  يف  م�ستوى 

الطلبيات  ارتفاع  ظل  يف  اآب  اأغ�سط�س  يف 

ل��وول �سرتيت  الدعم  اجلديدة، مما قدم 

واأ�سواق النفط.

ال�سني  يف  امل�سانع  ن�ساط  تو�سع  كما 

ب��اأ���س��رع وت����رية يف ن��ح��و ع�����س��ر ���س��ن��وات يف 

زي����ادة يف  اأول  م��ن  ب��دع��م  اآب،  اأغ�����س��ط�����س 

جانب  وعلى  اجلديدة  الت�سدير  طلبيات 

االإم��دادات العاملية، خل�س م�سح لرويرتز 

امل�����س��درة  ال��ب��ل��دان  منظمة  اإن��ت��اج  اأن  اإىل 

ل��ل��ب��رتول )اأوب������ك( ارت���ف���ع ب��ن��ح��و مليون 

برميل يوميا يف اأغ�سط�س اآب.

اأي�����ار، نفذت  م��اي��و  اأول  م��ن  واع��ت��ب��ارا 

اأوبك وحلفاوؤها، فيما ُيعرف با�سم اأوبك+، 

خف�سا قيا�سيا مبقدار 9.7 مليون برميل 

يوميا اأو ما يعادل 10% من االإنتاج العاملي، 

ُثلث  �سحق  امل�ستجد  كورونا  لكن فريو�س 

الطلب العاملي. واعتبارا من اأول اأغ�سط�س 

اآب، جرى تخفيف اخلف�س اإىل 7.7 مليون 

برميل يوميا حتى دي�سمرب كانون االأول.

اإن  ل��روي��رتز  مطلعان  م�سدران  وق��ال 

برميل  م��ل��ي��ون   2.693 �سخت  االإم������ارات 

ي���زي���د عن  م���ا  اآب،  اأغ�����س��ط�����س  ي��وم��ي��ا يف 

ارتفاع  ت�سبب  اأن  بعد  اأوب��ك+،  ح�ستها يف 

احل����رارة وب��ق��اء ال��ن��ا���س يف امل��ن��ازل ل��زي��ادة 

ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال���غ���از امل�����س��اح��ب ل��ت��ول��ي��د 

الكهرباء.

وقال كيكوكاوا “ارتفاع اإنتاج االإمارات 

كبح مكا�سب اأ�سعار النفط«.

العربية- فران�ض بر�ض

اقت�سادي  رك��ود  مرحلة  اأ�سرتاليا  دخلت 

تراجع  اأن  بعد   1991 ع��ام  منذ  االأوىل  للمرة 

الربع  7% يف  بن�سبة  االإجمايل  املحلي  ناجتها 

الثاين من العام ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا 

ر�سمية  بيانات  اأظ��ه��رت  ما  بح�سب  امل�ستجد، 

ام�س االأربعاء.

وق�����ال م��ك��ت��ب االإح�������س���اء االأ�����س����رتايل اإن 

ه���ذا اأك����رب ان��ك��م��ا���س رب���ع ���س��ن��وي ي��ع��اين منه 

باأن اقت�ساد  اقت�ساد الباد يف تاريخها، علماً 

خال  حتى  النمو  ع��ن  يتوقف  مل  اأ�سرتاليا 

2008، وفقا ملا نقلته  االأزمة املالية العاملية يف 

بر�س« “فران�س 
الكبري  امل�����س��وؤول  �سميدي�س،  مايكل  وق��ال 

جائحة  اإن  االأ����س���رتايل،  االإح�����س��اء  مكتب  يف 

ك����وف����ي����د-19 واالإج������������راءات ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا 

ت�سبب  ال��ف��ريو���س،  تف�سي  ملكافحة  ال�سلطات 

ت��اري��خ  يف  امل�سبوق”  “غري  االن��ك��م��ا���س  ب��ه��ذا 

االأرق�������ام  “كثرياً”  ي���ق���زم  وال�������ذي  ال����ب����اد 

ال�سابقة. القيا�سية 

وي��دخ��ل االق��ت�����س��اد ح��ال��ة ال��رك��ود عندما 

ي�سجل منواً �سلبياً يف ربعني متتاليني.

ويف الربع االأول من العام انخف�س الناجت 

 .%0.3 بن�سبة  اأ�سرتاليا  يف  االإج��م��ايل  املحّلي 

اأك��رب  االنخفا�س  فكان  ال��ث��اين  ال��رب��ع  اأم��ا يف 

توقعته  واأن  �سبق  رق��م  وه��و   ،%7 وبلغ  بكثري 

احلكومة.

وقال �سميدي�س “متيز الربع الذي انتهى 

اإنفاق االأ�سر على  يف يونيو بانكما�س كبري يف 

اخلدمات اإذ غريت االأ�سر �سلوكها بعدما تقّرر 

فر�س قيود الحتواء انت�سار فريو�س كورونا«.

وانخف�س اإجمايل عدد �ساعات العمل يف الباد 

بن�سبة 10% تقريباً بينما ارتفعت قيمة التقدميات 

االجتماعية احلكومية باأكر من %40.

الربع  يف  التجارة  ع��ائ��دات  انخف�ست  كما 

بن�سبة  الب�سائع  واردات  تراجعت  اإذ  الثاين، 

�����س����ادرات اخل��دم��ات  ت���ده���ورت  ب��ي��ن��م��ا   %2.4

بن�سبة %18.4.

ع�سرات  االأ�سرتالية  احلكومة  وخ�س�ست 

التداعيات  من  للتخفيف  الدوالرات  مليارات 

ت�سّرر  االقت�ساد  لكن  للجائحة،  االقت�سادية 

ب�����س��دة م��ن ال��ق��ي��ود ال��ت��ي ف��ر���س��ت ق��ب��ل اأ�سهر 

الحتواء الوباء.

طوكيو - رويرتز

ارتفعت االأ�سهم اليابانية ام�س االأربعاء بعد 

ال�سناعات  لقطاع  اإيجابية  بيانات  اأنع�ست  اأن 

التحويلية يف الواليات املتحدة االآمال يف اأن تعايف 

االقت�ساد العاملي من جائحة كوفيد-19 ما زال 

على م�ساره.

واأغلق املوؤ�سر نيكاي القيا�سي مرتفعا %0.47، 

اإىل 23247.15 نقطة، بينما ارتفع املوؤ�سر توبك�س 

االأو�سع نطاقا 0.47%، اإىل 1623.40 نقطة.

وتلقت االأ�سهم دفعة اأي�سا بعد اأن برز اأمني 

عام جمل�س ال��وزراء الياباين يو�سيهيدي �سوجا 

كاأبرز مر�سح ليحل حمل رئي�س الوزراء املتنحي 

���س��ي��ن��زو اآب����ي يف ان��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى ق���ي���ادة احل���زب 

احلاكم جُترى يف 14 �سبتمرب/اأيلول.

�سوجا رئي�سا  اأ�سبح  اإذا  اإن��ه  ويقول حمللون 

رئي�سية  تغيريات  اإىل  ي�سري  ه��ذا  ف���اإن  ل��ل��وزراء 

اأقل  وفر�س  االقت�سادية  ال�سيا�سة  يف  حم��دودة 

حل���دوث ع���دم ا���س��ت��ق��رار �سيا�سي، وه��م��ا اأم���ران 

اإيجابيان لاأ�سهم.

املتخ�س�سة يف  وك��ان �سهم م��ورات��ا للت�سنيع 

�سناعة االأجزاء االإلكرتونية والذي ارتفع 3.83 

باملئة وكيني�س كورب الذي ربح 2.93%، هما اأكرب 

املوؤ�سر  على  اأ�سا�سية  �سركة   30 ب��ني  الرابحني 

توبك�س.

اليابان  يف  الراأ�سمالية  ال�سلع  قطاع  وتلقى 

اأم�س  التوريدات  اإدارة  ق��ال معهد  اأن  بعد  دفعة 

الثاثاء اإن ن�ساط قطاع ال�سناعات التحويلية 

م�ستوى يف  الأع��ل��ى  ت�سارع  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

نحو عامني يف اأغ�سط�س/اآب.

وت��ل��ق��ت االأ���س��ه��م ال���دع���م اأي�����س��ا م���ن اإح����راز 

تقدم يف حمادثات ب�ساأن حتفيز مايل اإ�سايف يف 

الواليات املتحدة.

وكانت االأ�سهم االأقل اأداء بني 30 �سركة على 

اأ�ستيار�س  االأدوي���ة  �سركة �سناعة  توبك�س هي 

�سهمها  انخف�س  التي  االأدوي���ة  ل�سناعة  ف��ارم��ا 

ال�سيارات  ل�سناعة  م��وت��ور  ه��ون��دا  تلتها   ،%1.8

التي خ�سر �سهمها %1.2.

مقابل  نيكاي  املوؤ�سر  على  �سهم   102 وتقدم 

تراجع 113.

روما- رويرتز

ق���ال وزي����ر االق��ت�����س��اد االإي���ط���ايل روب��رت��و 

الناجت  انكما�س  اإن  االأربعاء،  ام�س  جوالتريي، 

بقليل،   %8 �سيتجاوز  للباد  االإجمايل  املحلي 

�سي�سجل  الثالث  ال��رب��ع  يف  االإن��ت��اج  اأن  م��وؤك��دا 

قويا«. “تعافيا 
وذك������ر م��ك��ت��ب االإح���������س����اءات ال���وط���ن���ي يف 

انكما�سا  �سجل  االقت�ساد  اأن  املا�سي،  االأ�سبوع 

قيا�سيا 12.8% يف الربع الثاين مقارنة بالربع 

االأول.  ال��رب��ع  يف   %5.5 ه��ب��وط  عقب  ال�سابق 

ويع�سف فريو�س كورونا باالقت�ساد االإيطايل.

اأب���ري���ل ن��ي�����س��ان، ت��وق��ع��ت احل��ك��وم��ة اأن  ويف 

ينخف�س الناجت املحلي االإجمايل للعام كاما 

8%. ويف وقت الحق توقع بنك اإيطاليا املركزي 

الدويل  النقد  �سندوق  وتوقع   ،%9.5 انكما�سا 

انكما�سا %12.8.

“حني  برملانية:  جلنة  اأم���ام  ال��وزي��ر  وق���ال 

متى  اإىل  ن��ع��رف  نكن  مل   %8 �سالب  رق��م  قلنا 

���س��ت�����س��ت��م��ر اإج�������راءات ال���ع���زل. ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي 

لي�س  لكن   %8 من  اأكر  �سينخف�س  االإجمايل 

كثريا«.

عجز تركيا التجاري يقفز 170% في أغسطس.. والصادرات تهوي
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ك�����ش��ف ع��م��اق الإل��ك��رون��ي��ات ال��ك��وري 

اجل��ن��وب��ي، ���ش��ام�����ش��ون��غ، ال��ث��اث��اء ر���ش��م��ي��ا، 

ع�����ن ه���ات���ف���ه���ا اجل�����دي�����د ال����ق����اب����ل ل��ل��ط��ي 

“Galaxy Z Fold 2”، الذي يتميز 
املهام. متعددة  وقدرات  حم�شن  بت�شميم 

املنتظر،  الهاتف  خ�شائ�ص  عن  وك�شف 

وه��و ال��ث��ال��ث م��ن ن��وع��ه ال��ق��اب��ل ل��ل��ط��ي، يف 

الإنرنت. موؤمتر كبري عقد عرب 

ال���ك���وري���ة  “يونهاب”  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 

ق�شم  رئي�ص  تيه-مون،  روه  عن  اجلنوبية 

�شام�شونغ  يف  امل��ح��م��ول��ة  ال��ه��وات��ف  اأع��م��ال 

للطي  القابل  الهاتف  اإطاق  “قبل  قوله: 

تعليقات  اإىل  باإن�شات  ا�شتمعنا  اجل��دي��د، 

امل�����ش��ت��خ��دم��ن ل���ل���ت���اأك���د م���ن اأن���ن���ا ح��ق��ق��ن��ا 

ابتكارات  تطوير  مع  معنى،  ذات  حت�شينات 

امل�شتخدم”. جتربة  لتح�شن  جديدة 

ه���ات���ف  ع�����ن  الإع����������ان  مت  اأن  و����ش���ب���ق 

 5 يف   ”Galaxy Z Fold 2“
الك�شف  يتم  مل  ول��ك��ن  امل��ا���ش��ي،  اأغ�شط�ص 

للجهاز  التف�شيلية  املوا�شفات  عن  اآنذاك 

اإطاقه. تاريخ  اأو 

���ش��ي��ت��م  ال���ه���ات���ف  اإن  ال�������ش���رك���ة  وق����ال����ت 

بينها  م���ن  دول�����ة،   40 ح����وايل  يف  ط��رح��ه 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، يف 

�شبتمرب.  18

اأن  نيوز”  “�شكاي  �شبكة  اأك���دت  بينما 

ال���ه���ات���ف اجل���دي���د ه���و الأغ����ل����ى يف ت��اري��خ 

يف  ����ش���ع���ره  ���ش��ي�����ش��ل  اإذ  “�شام�شونغ”، 
اإ�شرلينيا  جنيها   1799 اإىل  بريطانيا 

2400 دولر(. )نحو 

ي��دع��م  “يونهاب”  اأوردت  م���ا  وح�����ش��ب 

اخلام�ص،  اجليل  �شبكات  اجلديد  الهاتف 

فتحها،  عند  بو�شة   7.6 مقا�ص  ب�شا�شة 

 6.2 م���ع وج�����ود ���ش��ا���ش��ة غ���ط���اء مب��ق��ا���ص 

ب����و�����ش����ة، وك����اه����م����ا اأك�������رب م����ن ����ش���ا����ش���ات 

 7.3 مقا�ص  ذات   Galaxy Z Fold
التوايل. بو�شة على  و4.6  بو�شة 

ك��م��ا ت��دع��م ���ش��ا���ش��ت��ه ال��رئ��ي�����ش��ي��ة م��ع��دل 

ي�����ش��م��ح  120 ه���رت���ز، مم���ا  ي��ب��ل��غ  حت���دي���ث 

ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ن ب���ال����ش���ت���م���ت���اع ب��ح��رك��ات 

�شا�شة. اأكرث  وانتقالت 

الفائق  الزجاج  �شام�شونغ  وا�شتخدمت 

 Galaxy على �شا�شة )UTG( النحافة

الهاتف  يف  ا�شتخدمته  كما   ،Z Fold 2
كما   ،”Galaxy Z Flip“ ال�����ش��اب��ق 

 hideaway hinge““ طبقت تقنية 

 ””sweeper Technology
ل��ت��وف��ري م��ت��ان��ة اأق�����وى وم���ق���اوم���ة اأف�����ش��ل 

للغبار.

ب��ك��ام��ريا خ��ل��ف��ي��ة  ال��ه��ات��ف  ت���زوي���د  ومت 

12 م��ي��غ��اب��ي��ك�����ش��ل،  ت��ب��ل��غ دق��ت��ه��ا  ث��اث��ي��ة 

الت�شاع،  فائقة  ميغابيك�شل   12 وعد�شة 

 12 وم�����ش��ت�����ش��ع��ر ت���ل���ي���ف���وت���وغ���رايف ب���دق���ة 

. بيك�شل ميغا

كامريا  على  ا  اأي�شً اجلهاز  يحتوي  كما 

ال�����ش��ا���ش��ة  ف����وق  م��ي��غ��اب��ي��ك�����ش��ل   10 ب���دق���ة 

الغاف. �شا�شة  على  وكذلك  الرئي�شية، 

وت���ب���ل���غ ذاك�������رة ال����و�����ش����ول ال��ع�����ش��وائ��ي 

التخزين  وذاك��رة  غيغابايت،   12 للهاتف 

بطارية  م��ع  غ��ي��غ��اب��اي��ت،   256 ال��داخ��ل��ي��ة 

اأمبري. مللي   4500 ب�شعة 

ومي���ك���ن ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ن جت���رب���ة م��ي��زة 

متت  التي  الن�شطة”  املتعددة  “النوافذ 
ف��ت��ح م���ا ي�شل  ت��رق��ي��ت��ه��ا، وال���ت���ي مي��ك��ن��ه��ا 

ل  واح��د، حيث  وق��ت  برامج يف  اإىل ثاثة 

ال�شا�شة،  تخطيطات  �شبط  فقط  ميكنهم 

ب����ل مي���ك���ن ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ن ف���ت���ح م��ل��ف��ات 

م��ت��ع��ددة م���ن ن��ف�����ص ال���ربن���ام���ج وع��ر���ش��ه��ا 

اإىل جنب. جنًبا 

ت��ب��ي��ع  اأن  امل��ح��ل��ي��ون  امل��ح��ل��ل��ون  وت���وق���ع 

األ����ف وح����دة م��ن   500 ال�����ش��رك��ة ح����وايل 

اجل���ه���از اجل���دي���د ه����ذا ال����ع����ام، اأك�����رث م��ن 

“يونهاب”. وفق  �شابقه، 

االنباط- وكاالت

يف م�����ش��ع��ى لإي����ج����اد ع����اج لأع���را����ص 

ح��دة،  الأك���رث  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 

ي���در����ص ب���اح���ث���ون ك���ن���دي���ون م��ن��اف��ع ت��وت 

الأ������ش�����اي، ح�����ش��ب��م��ا ك�����ش��ف اأح�����د ه�����وؤلء 

اخلرباء.

وقد اأظهرت درا�شات �شابقة اأن الثمرة 

من  اأ�شلها  التي  الأ���ش��اي  لنخلة  العنبية 

اأن  ميكنها  والو�شطى،  اجلنوبية  اأمريكا 

تخفف من حدة اللتهابات.

ولح���ظ اخل���رباء اأن ف��ريو���ص ك��ورون��ا 

ال����ذي ت��ن��ت�����ش��ر ع�����دواه يف اأن���ح���اء ال��ع��امل 

توؤدي  حادة  بالتهابات  يت�شبب  قد  اأجمع، 

اإىل م�شاعفات �شحية.

الذي  فاركو  مايكل  الباحث  قرر  وقد 

5 �شنوات تاأثري هذه الفاكهة  يدر�ص منذ 

على ال�شتجابة اللتهابية، اأن يخترب مع 

الثمار  فعالية هذه  اأندريات�شا  اآنا  زميلته 

يف عاج مر�ص “كوفيد 19”.

“اإنها  بر�ص”:  ل�”فران�ص  فاركو  وقال 

جم���رد جت��رب��ة. ف��ه��ذه ال��ف��واك��ه ل تكلف 

كثريا وهي اآمنة ويف متناول اجلميع، لذا 

ي�شتحق الأمر عناء التجربة”.

وجمع اخلبريان لأغرا�ص البحث نحو 

اإ�شابتهم بفريو�ص  580 مري�شا �شخ�شت 

تنت�شر  حيث  وال��ربازي��ل،  كندا  يف  كورونا 

زراعة هذا النوع من النخيل.

وت��ل��ق��ى ن�����ش��ف امل��ر���ش��ى ج���رع���ات من 

الن�شف  ح�����ش��ل  ح��ن  يف  جت��ري��ب��ي،  دواء 

وي��وؤم��ل يف حال  دواء وهمي،  الآخ��ر على 

ي�شاهم  اأن  يف  الفاكهة  هذه  فعالية  ثبتت 

الأعرا�ص  اأ���ش��واأ  جتنب  يف  املبكر  تناولها 

املمكن  من  الذي  الفريو�ص  عن  الناجمة 

اأن يوؤدي اإىل الوفاة، بح�شب فاركو.

ال��ف��اك��ه��ة  ه����ذه  اأن  ال���ب���اح���ث  واأو�����ش����ح 

ت���������ش����ت����ه����دف امل����ج����م����وع����ة ع����ي����ن����ه����ا م���ن 

“اجل�شيم  ب��ا���ش��م  امل��ع��روف��ة  ال��ربوت��ي��ن��ات 

اللتهابي اإن اإل اآر بي 3” التي ي�شتهدفها 

الفريو�ص، وت�شاهم هذه الربوتينات عند 

الت�شدي لالتهابات. تفعيلها يف 

ه���ذه  ت�������ش���ت���غ���رق  اأن  امل����رت����ق����ب  وم������ن 

30 يوما، على اأن تن�شر نتائجها  الدرا�شة 

يف نهاية العام اجلاري.

اخلمي�س    3  /  9  / 2020

 العلم يحسمها: هذا القناع وتلك 
الكمامة ال يحميان من كورونا

 Amazon Echo ميزات أمان بـ
يمكن تفعيلها لتأمين منزلك عن بعد

االنباط- وكاالت

اأ���ش��ه��ر ع��ل��ى تف�شي   8 اأك����رث م��ن  ب��ع��د 

ك�شف من��وذج حماكاة  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص 

ب��ن��وع��ن  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ن��ه��ائ��ي  ع���ن راأي 

يفر�ص  التي  “الأقنعة”  م��ن  �شائعن 

اأن تفي من انت�شار فريو�ص كورونا.

الذين  الأ�شخا�ص  اأن  النموذج  وك�شف 

اأو  ل��ل��وج��ه،  با�شتيكية  اأق��ن��ع��ة  ي�شعون 

ميكنهم  للتنف�ص،  ب�شمام  م��زودة  اأقنعة 

م�شاحة  على  مرئية  غ��ري  ق��ط��رات  ر���ص 

ال�شعال،  اأو  العط�ص  ع��ن��د  ج���ًدا  وا���ش��ع��ة 

غ��ري فعالة يف  امل��ع��دات  ه��ذه  مم��ا يجعل 

ا�شتخدامها  ع��ن��د  ك��ورون��ا  ان��ت�����ش��ار  م��ن��ع 

مبفردها.

ال��ث��اث��اء يف جملة  ُن�����ش��ر  ت��ق��ري��ر  ويف 

)ف��ي��زي��اء  فُلِويد�ص”  اأوف  “فيزيك�ص 
ال�����ش��وائ��ل( الأم���ريك���ي���ة، اأوردت������ه وك��ال��ة 

من  باحثون  ا�شتخدم  بر�ص”،  “فران�ص 
ليزر  �شفائح  اأتانتيك  فلوريدا  جامعة 

راأ�شية واأفقية لتتبع قطرات �شغرية من 

انت�شارها  اأثناء  والغل�شرين  املقطر  املاء 

اأزي���اء جم��وف،  راأ���ص متثال عار�شة  م��ن 

وقد األب�ص درعاً با�شتيكية، اأو قناعاً مع 

للتنف�ص. �شمام 

منعت  الوجه  درع  اإن  الباحثون  وقال 

يف البداية مرور القطرات اأثناء حتركها 

اأن  مي���ك���ن  “القطرات  ل���ك���ن  ل�����اأم�����ام، 

ت��ت��ح��رك ح���ول احل���اج���ب ال��ب��ا���ش��ت��ي��ك��ي، 

م�شاحة  ع��ل��ى  وتنت�شر  ن�شبية  ب�شهولة 

كبرية”.

امل����زود ب�شمام  ل��ل��ق��ن��اع  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اأم����ا 

ع���دداً  “ميرر  ف��اإن��ه  ال��ت��ن��ف�����ص،  لت�شهيل 

الزفري  �شمام  عرب  القطرات  من  كبرياً 

فعال  غ��ري  يجعله  وه���ذا  تنقيتها،  دون 

ك��ان  اإذا  ك���وف���ي���د-19،  ان��ت�����ش��ار  وق����ف  يف 

م�شاباً  ال��ق��ن��اع  ي��رت��دي  ال���ذي  ال�شخ�ص 

به”.

وخل�ص الباحثون اإىل اأنه على الرغم 

الدرع  من  كل  يوفرها  التي  الراحة  من 

وال���ق���ن���اع، ف����اإن الأق��ن��ع��ة امل�����ش��ن��وع��ة من 

الطبية  الأقنعة  اأو  اجل��ودة  عايل  قما�ص 

الأف�شل  تبقى  الب�شيط  الت�شميم  ذات 

يف امل�شاعدة على منع انت�شار الفريو�ص.

االنباط- وكاالت

ب�شكل  ال�شوتية  امل�����ش��اع��دات  ت��ط��ورت 

ال��ف��رة الأخ����رية، حيث مل  كبري خ��ال 

اأو  ب��ال��وق��ت،  اإخ��ب��ارك  على  تقت�شر  تعد 

اأ�شئلة  ع��ن  الإج���اب���ة  اأو  ال��ط��ق�����ص،  ح��ال��ة 

ع�شوائية، بل ميكن اأن ي�شاعدك امل�شاعد 

يف  الآن   Alexa )األ��ي��ك�����ش��ا(  ال�����ش��وت��ي 

ط���ه���ي ال���ط���ع���ام، ومم���ار����ش���ة ال��ت��م��اري��ن 

األكي�شا  م��ه��ارات  اأك��رث  ولكن  الريا�شية، 

اإثارة لاإعجاب تدور حول املنزل الذكي 

وتاأمينه.

ال�شوت  مكربات  اأح��د  لديك  ك��ان  اإذا 

امل��ن��زل��ي��ة ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ت��دع��م امل�����ش��اع��د 

 Amazon م��ث��ل:  األيك�شا،  ال�شوتي 

 Echo اأو ،Echo Plus اأو ،Echo
ت�شاعدك  اأن  ت�شتطيع  فاإنها   ،Input
يف م��راق��ب��ة م��ن��زل��ك اأث��ن��اء غ��ي��اب��ك عنه، 

لق�شاء  ال�شفر  اأث��ن��اء  امل��ث��ال  �شبيل  على 

اأف��راد  اأح��د  زي��ارة  اأو  ال�شيفية،  الإج���ازة 

اأيام. العائلة لب�شعة 

ي���دع���م امل�������ش���اع���د ال�������ش���وت���ي األ��ك��ي�����ش��ا 

ال��ع��دي��د م���ن م���ي���زات الأم������ان املُ�����ش��م��ن��ة 

ل��ل��م�����ش��اع��دة يف ح��م��اي��ة م��ن��زل��ك، م��ث��ل: 

ال��ت��ي   )Alexa Guard( م���ي���زة 

مي��ك��ن��ه��ا اك��ت�����ش��اف اق���ت���ح���ام ���ش��خ�����ص ما 

ملنزلك وتنبيهك، وغري ذلك الكثري.

 Amazon اإليك 3 ميزات اأمان يف

م��ن��زل��ك  ح��م��اي��ة  يف  ت�����ش��اع��د   Echo
ا�شتخدامها: وكيفية 

:Alexa Guard 1- ميزة

 )Alexa Guard( م��ي��زة  ُتعترب 

م����ن اأه������م م����ي����زات الأم���������ان يف اأج���ه���زة 

ح���ي���ث   )Amazon Echo(

ت�����ش��ت��خ��دم ت��ق��ن��ي��ة ذك���ي���ة لك��ت�����ش��اف اأي 

اأثناء خلو املنزل من  اأ�شوات غري عادية 

�شوت  األيك�شا  اكت�شفت  ف���اإذا  اأ���ش��ح��اب��ه، 

امل��ن��زل عرب  اق��ت��ح��ام  ي��ح��اول  �شخ�ص م��ا 

الباب اأو عرب النافذة، ف�شوف تر�شل لك 

اإ�شعارات فورية عرب الهاتف.

���ش��ب��ك��ة  يهمك?ح�شلت  م����و�����ش����وع 

تظهر  فيديو  على  اأمريكية،  تلفزيونية 

فيه واحدة من اأكرب الأعداء ال�شيا�شين 

وهي  ترمب،  دونالد  الأمريكي  للرئي�ص 

واح��دة  يف�شح  ف��ي��دي��و  ن��ان�����ش��ي...���ش��اه��د 

من اأكرب اأعداء ترمب ال�شيا�شين �شاهد 

اأع���داء  اأك���رب  ف��ي��دي��و يف�شح واح���دة م��ن 

�شو�شيال ميديا ال�شيا�شين  ترمب 

خال  من  امليزة  ه��ذه  تفعيل  ميكنك 

هاتفك  يف   Alexa )األيك�شا(  تطبيق 

ال����ذك����ي، وذل�����ك م���ن خ����ال اخل���ط���وات 

التالية:

يف  األ��ي��ك�����ش��ا  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  ان��ت��ق��ل   •
هاتف، ثم ا�شغط على )الإعدادات(.

اإىل خيار  ت�شل  لاأ�شفل حتى  • مرر 
ا�شغط  ث��م  عليه،  ا�شغط   )Guard(

.)Set Up Guard( على خيار

)اإ����ش���اف���ة(  خ���ي���ار  ع���ل���ى  • ا����ش���غ���ط 
ب���اإر����ش���ال  لأل��ي��ك�����ش��ا  ل��ل�����ش��م��اح   ،Add
اإ����ش���ع���ارات ال��ت��ن��ب��ي��ه ع��رب ه��ات��ف��ك. حيث 

اكت�شاف  ح��ال��ة  يف  الإ���ش��ع��ارات  �شتنبهك 

ك�شر  اأو  احل��ري��ق،  اإن����ذار  ���ش��وت  األيك�شا 

الزجاج.

تاأكيد. على  • ا�شغط 
منزلك  ملغادرة  م�شتعًدا  تكون  عندما 

طوال اليوم، ميكنك اأن تقول: )األيك�شا، 

 Alexa, I’m امل�����ن�����زل(  ������ش�����اأغ�����ادر 

 Alexa( ميزة  لتن�شيط   ،leaving
ل��ل��م��ن��زل  ال����ع����ودة  وع���ن���د   .)Guard
املنزل(  يف  اأن��ا  )األيك�شا،  تقول:  اأن  تذكر 

.Alexa, I’m home

:Alexa Drop-in 2- ميزة

 Alexa( م��ي��زة  بت�شغيل  ق��م��ت  اإذا 

األيك�شا  من  اإ�شعاًرا  وتلقيت   )Guard
فيمكنك  زج����اج،  ك�����ش��ر  اأو  اإن�����ذار  ب�����ش��اأن 

با�شتخدام  ال��ف��ور  على  ذل��ك  م��ن  التاأكد 

ول��ل��ق��ي��ام  ب���ك.  Echo اخل���ا����ص  ج��ه��از 

اخلطوات  اتباع  ميكنك  ُبعد،  عن  بذلك 

التالية:

هاتفك. يف  األيك�شا  تطبيق  • افتح 
)ات�����ش��ل(  اأي���ق���ون���ة  ع��ل��ى  • ا���ش��غ��ط 
اأ����ش���ف���ل  يف   Communicate

ال�شا�شة.

 ,)Drop In( ا�شغط على خيار •
 )Amazon Echo( جهاز  واخ��ر 

الذي تريد ال�شتماع اإليه.

 Amazon( اإذا كان لديك جهاز •
ال�شوت  م��ك��رب   –  )Echo Show
 – ك��ام��ريا  ال���ذي يت�شمن  اأم�����ازون  م��ن 

ب���ك،  ال���ك���ام���ريا اخل���ا����ش���ة  ومت مت���ك���ن 

ف�����ش��ت��ت��م��ك��ن م����ن روؤي��������ة م����ا ي����ح����دث يف 

منزلك اأثناء وجودك بعيًدا.

امل���ن���زل  اإ������ش�����اءة  ت�����ش��غ��ي��ل  م����ي����زة   -3

واإيقافها عن ُبعد:

اإذا كنت �شتغادر منزلك لفرة طويلة 

املنزل  اإ���ش��اءة  ت�شغيل  ف���اإن  ال��وق��ت،  م��ن 

بوجود  �شيوحي  دوري  ب�شكل  واإي��ق��اف��ه��ا 

اأ�شخا�ص يف املنزل، وميكن القيام بذلك 

 Amazon( عن ُبعد با�شتخدام جهاز

�شتحتاج  ولكن  ب��ك،  اخلا�ص   )Echo
اإىل ا�شتخدام م�شباح ذكي متوافق حتى 

تعمل هذه امليزة.

 )Away Lighting( توجد ميزة

انتقل  لذا   ،)Guard( اإع��دادات �شمن 

هاتفك،  يف  األيك�شا  تطبيق  اإع���دادات  اإىل 

ومن   .)Guard( خيار  على  وا�شغط 

امل��وج��ود  ال��ر���ص  رم��ز  ا�شغط على  ه��ن��ا؛ 

يف ال����زاوي����ة ال��ع��ل��وي��ة ال��ي��م��ن��ى وا���ش��غ��ط 

ات��ب��ع  ث���م   .Lights )الأ�����ش����واء(  ع��ل��ى 

نوع  لتحديد  لك  تظهر  التي  اخل��ط��وات 

امل�شباح الذكي الذي ت�شتخدمه، وتفعيل 

التحكم به عن ُبعد.

االنباط-وكاالت

للبحث  ال��ع��امل��ي  ال�شباق  امل��غ��رب  دخ��ل 

ع����ن ل����ق����اح م�������ش���اد ل���ف���ريو����ص ك����ورون����ا 

امل�������ش���ت���ج���د، ح�������ش���ب���م���ا ك�������ش���ف���ت ت���ق���اري���ر 

حملية. اإعامية 

“ه�شربي�ص”  ���ش��ح��ي��ف��ة  وك�������ش���ف���ت 

املغرب،  يف  النت�شار  وا�شعة  الإلكرونية 

ال�شن  م��ع  التعاون  توا�شل  اململكة  اأن 

للوباء  واإنتاج لقاح م�شاد  بهدف تطوير 

اأثار الذعر حول العامل. الذي 

بن  هاتفية  مكاملة  اإىل  امل�شدر  واأ�شار 

ال�شاد�ص  حم��م��د  امل��ل��ك  امل��غ��رب��ي  ال��ع��اه��ل 

وال���رئ���ي�������ص ال�����ش��ي��ن��ي ����ش���ي ج���ن ب��ي��ن��غ، 

تطوير  جهود  يف  اململكة  اإ���ش��راك  بهدف 

كمية  على  احل�شول  من  �شيمكنها  لقاح 

اإنتاجه. بعد  منه  كافية 

اإن  �شينية  دبلوما�شية  م�شادر  وقالت 

اإىل  املغرب �شري�شل فريقا من الباحثن 

التجارب  ي�ص  فيما  للتن�شيق  ال�����ش��ن، 

لختبار  اإج��راوؤه��ا  يتم  التي  ال�شريرية 

اللقاحات.

يف  امل����غ����رب  م�������ش���ارك���ة  اأن  واأ�����ش����اف����ت 

على  ح�شوله  ت�شمن  ال�شينية  التجارب 

الراغبة  الأوىل  الدول  �شمن  اللقاحات 

التجارب  ه��ذه  اأن  اأك��دت  لكنها  ذل��ك،  يف 

ت��ب��ق��ى ح��ت��ى الآن جم���رد م�����ش��اري��ع ج���اٍر 

فعال. لقاح  اإىل  للتو�شل  تطويرها 

وك�����������ان امل�������غ�������رب وق���������ع ق�����ب�����ل اأي���������ام 

ال�شيني  املخترب  م��ع  ���ش��راك��ة  اتفاقيتي 

ال���ت���ج���ارب  جم�����ال  يف  “�شينوفارم”، 
ال�����ش��ري��ري��ة ح����ول ل���ق���اح م�����ش��اد مل��ر���ص 

الفريو�ص. ي�شببه  الذي   ”19 “كوفيد 
وك�������ان ال���رئ���ي�������ص ال�������ش���ي���ن���ي ق�����ال يف 

وق���ت ���ش��اب��ق، اإن���ه مب��ج��رد ت��ط��وي��ر ل��ق��اح 

ال�شن،  يف  وا�شتخدامه  لكورونا  م�شاد 

و�شتكون  عاملية،  عامة  منفعة  �شي�شبح 

من  الإفريقية،  وخا�شة  النامية،  الدول 

منه. امل�شتفيدين  اأوائل 

ت�������ش���ري���ح���ات ل��وك��ال��ة  ����ش���ي يف  واأك�������د 

الر�شمية، اأن بكن  “�شينخوا” ال�شينية 
مع  عميقة  ب�شداقة  يتمتعان  وال��رب��اط 

ت���ف���اه���م وث���ق���ة م���ت���ب���ادل���ن، ح���ي���ث دع���م 

املتعلقة  ال��ق�����ش��اي��ا  يف  الآخ���ر  منهما  ك��ل 

ب���امل�������ش���ال���ح اجل���وه���ري���ة واله���ت���م���ام���ات 

الرئي�شية.

 »التوت« يحمل عالج 
كورونا.. والنتائج النهائية 

آخر العام

 أغلى هاتف بتاريخها.. 
»سامسونغ« تطرح 

أعجوبتها الجديدة

 المغرب يدخل سباق 
لقاحات كورونا.. والصين 

كلمة السر
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إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  اغانينا لالنتاج الفني  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 27613 ( بتاريخ ) 

)2012/2/8

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عماد مفلح عبد املجيد عودة

عنوان امل�سفي : عمان – الدوار ال�سابع – �سارع عبداهلل غو�سة

�ص.ب ) 927281 ( الرمز الربيدي ) الدوار ال�سابع (

خلوي ) 0785522200 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

وامل�سجلة  والبكري      اال�سمر  �سركة  باأن  والتجارة  ال�سناعة 

بتاريخ   )  35657  ( ال��رق��م   حتت  ت�سامن    �سركات  �سجل  يف 

�سركة  من  �سفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    1994/2/13

ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة وتغري ا�سم ال�سركة اىل عمر 

اال�سمر وولده .

يرجى ممن له اعرتا�ص على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  •لال�ستف�سار 
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200099245(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة رافت عبداهلل و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   2008/11/2 حتت الرقم )92548( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/2 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سعيد عمر �سعيد النحا�ص  م�سفيا 

لل�سركة .

العلوم  جامعة  من  بالقرب  طرببور  امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

اال�سالمية – ت: 0796904564

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

لالنتاج  اغانينا  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

الفني    وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة 

حتت الرقم )27613( بتاريخ 2012/2/8 قد قررت باجتماعها 

املوافقة على ت�سفية    2020/9/1 املنعقد بتاريخ   العادي  غري 

ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد عماد مفلح عبد املجيد 

عودة  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

هاتف   – غو�سة  ع��ب��داهلل  ���س��ارع   – ال�سابع  ال���دوار   – ع��م��ان 

  0785522200

�سندوق بريد 927281

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

واحمد  �سلمان  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

احلجايا و�سركاهم  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)119781 ( بتاريخ 2019/7/1 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  املجتمعي     للتدريب  فلورن�سا 

 )43330( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   2016/3/6 بتاريخ 

املنعقد بتاريخ  2020/8/6  املوافقة على ت�سفية ال�سركة 

الق�سو�ص   نايف  زي��د  املحامي  وتعيني  اختيارية  ت�سفية 

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

االردن عمان – ال�سويفية – �سارع الينابيع – عمارة 15 - 

هاتف 0777968979

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة جراد الربديني 

و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)12218 ( بتاريخ 2006/5/29 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة �سعد ابو الري�ص  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)17364 ( بتاريخ 1986/8/20 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   املجتمعي   للتدريب  فلورن�سا  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 43330 ( 

بتاريخ ) 2016/3/6(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

�سويفية – الوكاالت – �سارع الينابيع – عمارة 15

خلوي 0797968979

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي زيد الق�سو�ص

عنوان امل�سفي : �سويفية – الوكاالت – �سارع الينابيع – عمارة 15

خلوي ) 0797968979 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) أخري (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

حتت  ذ.م.م  ك�سركة   لدينا  وامل�سجلة  لال�سكان  الطارق  ل�سركة 

الرقم )9379( بتاريخ )2004/11/18( قد قررت باجتماعها 

غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/8/25 ( املوافقة باالجماع 

اردين  دينار   )30،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ص  على 

لي�سبح )4000( دينار اردين 

تخفي�ص  على  خطيا  االعرتا�ص  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200134236(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

وامل�سجلة يف �سجل  �سعد و�سركاه   باأن  �سركة عبد اجلليل فايز 

�سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2013/6/5 بتاريخ   )17343( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/12/27 

اجلليل  عبد  فايز  اجلليل  عبد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

�سعد  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عرجان – بجانب ا�سواق املحمل – ت: 

0799915999

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200163179(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   دويكات  �سامل  امين  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )117100( بتاريخ 2017/8/22 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/2 

الدويكات   احمد  �سامل  امي��ن  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي اربد - ايدون – ت: 0772387085

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200009083(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

عبد الرحمن حممود حممد العنابي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سالح حممود حممد العنابي واخوانه

 )7115( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1997/1/13

قام  2020/9/2 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب الن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/9/2

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  الأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عا�سور  عامر  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)119607 ( بتاريخ 2019/5/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200067511(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عماد الهبارنه و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�شامن 

بطلب  تقدمت  قد   2005/5/8 بتاريخ   )75726( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/2 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممود مهيدي خلف العبدالالت  

م�سفيا لل�سركة .

اهلل  عودة  م�سجد  من  بالقرب  طرببور  امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

ال�شريدة – ت: 0795509800

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اخلمي�ص  3/ 9 / 2020

إعالن صادر عن 
جامعة آل البيت

تعلن جامعة آل البيت عن اعادة طرح 
رقم ) 19 / 2020 ( تطوير اجهزة

وبرمجيات انظمة الحماية وتجديد 
رخصة برمجية مضاد الفريوسات

العطاء  ه��ذا  يف  باال�سرتاك  الراغبني  واملتعهدين  ال�سركات  فعلى 

املفرق  يف  البيت  اآل  جامعة  يف  وامل�سرتيات  العطاءات  دائرة  مراجعة 

الثامنة  ال�ساعة  ،من   2020/9/3 املوافق  اخلمي�ص  يوم  من  اعتبارُا 

رخ�سة  معهم  م�سطحبني  يوميًا،  ظهرًا  ع�سرة  الثانية  ولغاية  �سباحا 

مهن و�سهادة ت�سجيل �ساريتي املفعول �سمن املجال اعاله :

ثمن ن�سخة العطاء )20 ( ع�سرون دينارًا غري م�سرتدة .

اخرموعد لتقدمي العرو�ص للعطاء اعاله ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر 

يوم اخلمي�ص املوافق 2020/9/24 .

يرفق بالعر�ص كفالة  بنكية او �سيك م�سدق بن�سبة ) 3% ( من قيمة 

العر�ص ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف منف�سل .

تقدم املناق�سة من ثالث ن�سخ ) ا�سلية – �سورتني ( تو�سع كل ن�سخة 

يف مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل ، تو�سع جميع املغلفات يف 

مغلف خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم دعوة العطاء 

ويودع يف �سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب املواعيد اعاله .

موعد فتح مظاريف العطاء اعاله ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباح يوم 

االحد املوافق 2020/9/27م.

ال ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر االعالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .

تعفى ال�سركات التي ا�سرتكت يف الطرح ال�سابق للعطاء اعاله من ثمن 

ن�سخة العطاء .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة

اعالن اعادة طرح عطاء
تعلن مديرية االمن العام / ادارة االبنية عن إعادة طرح عطاء رقم

 ) ع ق د /26 /2020 ( توريد وتركيب وتشغيل ابراج اتصاالت.

 ) ابنية  ان�ساء   ( اخت�سا�ص   ) االأبنية   ( جمال  يف  واال�سكان  العامة  اال�سغال  وزارة  لدى  امل�سنفني  املتعهدين  فعلى 

بالدرجة الرابعة فما فوق او يف جمال ) ا�سغال متخ�س�سة ( اخت�سا�ص ) �سبكات ات�ساالت (بالدرجة الرابعة فما 

فوق والراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة ادارة االبنية  / طارق خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني 

معهم �سهادات الت�سنيف اال�سلية و�سورة م�سدقة عنها وال�سرية الذاتية ) ك�سف خربات النقابة ( الجنازات ال�سركة 

وعلى ان تكون لدى ال�سركة خربة �سابقة يف توريد وتركيب وت�سغيل ابراج ات�ساالت للح�سول على ن�سخة من وثائق 

50 ( خم�سون دينار غري م�سرتدة ، علما باأن اخر يوم لبيع الن�سخ هو يوم ) االربعاء ( املوافق  العطاء مقابل مبلغ ) 

2020/9/9م ، والذي �سيكون اخر يوم لال�ستف�سارات ، وتعاد كافة املناق�سات ل�سعبة الدرا�سات / ادارة االبنية غري 

متاأخرة عن ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) االحد ( 2020/9/13م والذي �سيكون موعد فتح العرو�ص وكل مناق�سة 

دفع  تكاليف  العطاء  عليه  ير�سو  الذي  املقاول  ويتحمل  بها  ينظر  وال  تهمل  املحددين  والتاريخ  الوقت  هذا  بعد  ترد 

او اعادة  العطاء  الغاء  العمل  التكاليف ويحق ل�ساحب  اجورن�سر االعالن مهما كان عدد مرات االعادة ومهما بلغت 

طرحه دون ابداء اال�سباب ودون ان يرتتب على هذا االجراء اية مطالبة مالية  او قانونية .
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امل�ستقلة  ال��ك��ف��اءات  ح��ك��وم��ة  ن��ي��ل  ب��ع��د 

ب���ق���ي���ادة ه�������س���ام امل�����س��ي�����س��ي ث���ق���ة ال���رمل���ان 

من  �سوتا   134 بلغت  باأغلبية  التون�سي 

217، حت����ّول احل��دي��ث م��ن اخ��ت��ب��ار  اأ���س��ل 

املرور من الرملان اإىل اختبار ال�سمود يف 

الق�سبة.

ف���ف���ي ال���وق���ت ال�����ذي ن���ّب���ه ف���ي���ه رئ��ي�����س 

الرملانية  الكتل  �سعّيد  قي�س  اجلمهورية 

اإدخ����ال حت��وي��رات وزاري����ة على  م��ن مغبة 

وج��ي��زة من  م��دة  بعد  اجل��دي��دة  احلكومة 

ت�����س��ري��ح��ات بع�س  ال��ث��ق��ة، ج����اءت  ن��ي��ل��ه��ا 

الأح�������زاب م���ت���م���ردة ع��ل��ى ق���واع���د ال��ل��ع��ب��ة 

ال�سيا�سية التي خطها �ساكن قرطاج.

نبيل  تون�س  قلب  حزب  رئي�س  اأعلن  اإذ 

�سحب  ع��ل��ى  ���س��ي��ع��م��ل  ح��زب��ه  اأن  ال���ق���روي 

ال�سيادة، منوها  وزراء  الثقة من عدد من 

خ�سع  امل�سي�سي  حكومة  من  ج��زءا  اأن  اإىل 

لإمالءات مديرة الديوان الرئا�سي.

املبتغى  ه��ذا  لتحقيق  ال��ق��روي  وي��ع��ّول 

كتل  ت�سم  التي  نائبا   120 ال���  جبهة  على 

النه�سة  وح��رك��ة  نائبا(   26( تون�س  قلب 

وامل�ستقبل   )19( الكرامة  وائ��ت��الف   )54(

اأح��دا  اأن  رغ��م  امل�ستقلني،  م��ن  وع���دد   )9(

يف�سح  مل  تون�س(  قلب  )با�ستثناء  منها 

����س���راح���ة ع����ن ن���ي���ت���ه يف امل���ط���ال���ب���ة ب��ه��ذا 

التحوير.

قلب  حزب  يف  والقيادي  النائب  و�سرح 

يقبل  لن  اأن حزبه  اللومي،  تون�س عيا�س 

وزي��را  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ي��ك��ون  اأن  مطلقا 

اأن  واأك����د  رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة،  ل���دى  اأول 

حكومة  لدعم  م�ستعدة  تون�س  قلب  كتلة 

البالد  لإنقاذ  معها  والتخطيط  امل�سي�سي 

فيها،  ت�����س��ارك  اأو  ت��خ��ره��ا  اأن��ه��ا مل  رغ���م 

على  يعتمد  ال��دع��م  ه��ذا  اأن  ع��ل��ى  م�����س��ددا 

وزارات  م�����س��األ��ة  ح��ل  وع��ل��ى  ف��ري��ق��ه��ا  اأداء 

ال�سيادة بدرجة اأوىل.

ت��ع��ل��ن  مل  ال��ن��ه�����س��ة  ح���رك���ة  اأن  ورغ�����م 

قلب  خم��ط��ط  اإىل  ان�����س��م��ام��ه��ا  ���س��راح��ة 

ع��ل��ى  وزاري  حت���وي���ر  اإدخ��������ال  يف  ت���ون�������س 

اإل  الثقة،  نيلها  بعد  اجل��دي��دة  احلكومة 

الذي  الغنو�سي  را�سد  رئي�سها  ت�سريح  اأن 

ت��ل��ى ال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى ح��ك��وم��ة امل�����س��ي�����س��ي 

ق��ال  اإذ  الجت����اه.  ه���ذا  يف  تلميحات  ح��م��ل 

الثقة  يعطي  اأن  على  ق���ادر  “الرملان  اإن 

اأن ي�سحبها  اأنه قادر على  للحكومة مثلما 

منها«.

احلركة  با�سم  الر�سمي  الناطق  و�سرح 

النه�سة  ح��رك��ة  دع��م  اأن  اخل��م��ري  ع��م��اد 

للم�سلحة  “دعم  ه��و  امل�سي�سي  حل��ك��وم��ة 

ن���ظ���را ل�������س���رورة وج�����ود ح��ك��وم��ة يف ه��ذا 

ال��ظ��رف ال�����س��ع��ب ال���ذي مت��ر ب��ه البالد” 

حتت  �ستكون  احلكومة  ه��ذه  “لكن  وتابع 

رق��اب��ة ال���رمل���ان وحت���ت رق��اب��ة اأك���ر كتلة 

داخل املجل�س وهي كتلة حركة النه�سة«.

احل��ك��وم��ة  ه���ذه  اأن  “�سحيح  واأ����س���اف 

نالت الثقة من قبل حركة النه�سة ولكن 

احل��رك��ة مل ت�����س��ارك يف ه��ي��ك��ل��ة وه��ن��د���س��ة 

وزرائها،  اختيار  يف  ول  برناجمها  واإع��داد 

رقابة  حتت  احلكومة  هذه  �ست�سل  لذلك 

مل  خياراتها  اأن  راأينا  اإذا  خا�سة  الرملان 

تكن يف الجتاه ال�سحيح«.

الكتلة  رئي�س  ق��ال  الآخ��ر  اجلانب  على 

العجبوين  ه�سام  بالرملان  الدميقراطية 

وال���ق���ي���ادي ب��ح��زب ال��ت��ي��ار ال��دمي��ق��راط��ي 

احل��ك��وم��ة  ه����ذه  م���ن  ال��ث��ق��ة  “�سحب  اإن 

ب��ع��د ال��ت�����س��وي��ت ل�����س��احل��ه��ا ي��ن��درج �سمن 

با�ستقرار  وال���س��ت��ه��ت��ار  ال�سيا�سي  ال��ع��ب��ث 

ال���ب���الد ومب��وؤ���س�����س��ات ال����دول����ة«. واأ����س���اف 

احل��زب  عليها  حت�سل  التي  املعلومات  اأن 

خا�سة  �سيا�سية  �سفقة  “وجود  ب���  تفيد 

عن  تون�س  قلب  ح��زب  رئي�س  ح��دي��ث  م��ع 

الذين  بالوزراء  قائمة  عن  الإع��الن  قرب 

هذا  اتفاق يف  وجود  وعن  تغيرهم  �سيقع 

ال�سدد مع رئي�س احلكومة«. وقال “رمبا 

ال��ق��روي  ن��ب��ي��ل  ال��ع��م��ل��ي��ة م��ن  ه���ذه  نتقبل 

با�ستخدامه  ال��ت��ح��ّي��ل  ع��ل��ى  ع��ودن��ا  ال���ذي 

لالأعمال  وا�ستعماله  تلفزية  لقناة  �سابقا 

تبيي�س  ق�����س��اي��ا  م���ن  وغ���ره���ا  اخل���ري���ة 

الأموال لك�سب اأ�سوات الناخبني«.

مقاي�سة  يف  يتمثل  التحّيل  اأن  واعتر 

ال��رمل��ان  م��ن  حكومته  بتمرير  امل�سي�سي 

فريقه  تركيبة  يف  حتويرات  اإجراء  مقابل 

احل���ك���وم���ي وه����و اأم�����ر ف��ي��ه ع����دم اح����رام 

لقواعد اللعبة ال�سيا�سية وغر ممكن من 

الناحية الأخالقية، وفقا لقوله.

جمل�س  ث��ق��ة  امل�سي�سي  ح��ك��وم��ة  ون��ال��ت 

النواب بعد مداولت دامت اأكرث من اأربع 

ع�سرة �ساعة اأف�ست اإىل ت�سويت 134 نائبا 

67، و�سفر احتفاظ. بنعم ومعار�سة 
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قال جون �سيفر مدير حمطة لوكالة 

ال�ستخبارات الأمريكية �سابقا، يف مقال 

اإن  تاميز”  “نيويورك  �سحيفة  ن�سرته 

“دولته  يقيم  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س 

الرئي�س  لتهامات  اإ���س��ارة  يف  العميقة” 

الدولة  باأنهم جزء من  ملناوئيه  املتكررة 

بتقوي�سه. الراغبة  العميقة 

مدير  راتكليف  ج��ون  اإن  �سيفر  وق��ال 

اجلديد،  القومية  ال�ستخبارات  وكالة 

اأر�سل اجلمعة ر�سالة اإىل قادة الكونغر�س 

قال فيها اإن وكالته �ستتوقف عن تقدمي 

اإيجازات �سفويه يف مو�سوعات مثل اأمن 

الن���ت���خ���اب���ات، ول��ك��ن��ه ���س��ر���س��ل حت��دي��ث��ا 

التحول،  وراء  ال�سبب  اإن  وقال  مكتوبا. 

جل��ان  م��ن  ت��خ��رج  ال��ت��ي  الت�سريبات  ه��و 

الأمن يف الكونغر�س كما اأن هذا النظام 

“لن  ال�ستخباراتية  املعلومات  اأن  يعني 

ت�سيي�سها”. اأو  ي�ساء فهمها 

وت�����س��اءل ال��دمي��ق��راط��ي��ون ون��ق��اد عن 

الكيفية التي �سيمنع فيها املدير اجلديد 

ال���ت�������س���ري���ب���ات م����ن خ�����الل الإي�����ج�����ازات 

تواجه  التي  التحديات  وو�سط  املكتوبة. 

ال���ب���ل���د، ف��ال��ت��غ��ي��ر يف ط���ري���ق���ة مت��ري��ر 

ال�ستخباراتي  املجتمع  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات 

اإىل الكونغر�س رمبا مل يكن اأمرا مهما.

وح���������������اول ب�����ع�����������س اجل�����م�����ه�����وري�����ني 

ال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن ���س��اأن ال���ق���رار. وق���ال رون 

الوطني  الأم��ن  جلنة  رئي�س  جون�سون، 

يف  مفرطة”  مبالغة  بال�سيوخ،“هناك 

توجيه  واأ�ستطيع  ال��ق��رار  م��ع  التعامل 

ُك�����س��ف ف��ي��ه��ا عن  اإ���س��ب��ع��ي اإىل ح��ال��ت��ني 

ال�سرية يف هذه الإيجازات”.

ف��اإن  احل��ظ،  “ل�سوء  ال��ك��ات��ب:  ويعلق 

يقرحهم  الرئي�س  يظل  الذين  من  اأي��اً 

ما  على  ي��ع��رف��ون  ل  اأم��ن��ي��ة  اأدوار  للعب 

ي���ب���دو ح�����ول الإ�����س����الح����ات ال���ت���ي مت��ت 

وجلبت  املا�سية  اخلم�سة  العقود  خالل 

خلدمات  ورق��اب��ة  كبرة  حما�سبة  معها 

ال�ستخبارات”.

م��ن هنا ف��ق��رار امل��دي��ر اجل��دي��د ميثل 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع الأم����ن����ي ت��راج��ع��ا 

ل���رق���اب���ة ال��ك��ون��غ��ر���س ع��ل��ى امل��وؤ���س�����س��ات 

الأم���ن���ي���ة وب���ال�������س���رورة ت�����س��ي��ي�����س��ا ل��ه��ا 

يف  التنفيذي  ال��ف��رع  ل�سلطة  وتو�سيعا 

احل���ك���م. وب���ل���غ���ٍة ع���ام���ي���ة، ي��ع��ل��م ال���ق���رار 

ترامب  ا�ستخدمه  ال��ذي  نف�سه  ال�سيء 

ت�سكيل  اأي  اأن�����س��اره،  يف  الغ�سب  لإث���ارة 

ج����ه����از اأم��������ن وط����ن����ي م�������س���ي�������س مي��ك��ن 

�سخ�سي  ك�����س��الح  ا���س��ت��خ��دام��ه  للرئي�س 

الإدارات  كانت  فقد  عميقة”.  “دولة  اأو 

مدى  وعلى  والدميقراطية  اجلمهورية 

والعتماد  التعاون  على  ق��ادرة  عاما   45

ع���ل���ى امل��ج��ت��م��ع الأم�����ن�����ي، امل���ه���ن���ي، غ��ر 

امل��ت��ح��ّزب، ال���ق���ادر ع��ل��ى ق���ول احل��ق��ي��ق��ة، 

وعندما يخطئ، فهو عر�سة للرقابة يف 

الكونغر�س ومن وزارة العدل.

امل���واق���ف  م����ن  اأن  ال���ك���ات���ب  وي�����رى 

امل�����س��ي�����س��ة ال��ت��ي دم����رت ���س��م��ع��ة “�سي 

ال��ع��راق  ع��ن  ت��ق��ري��ره��ا  اإيه” ه��و  اآي 

واأ�سلحة الدمار ال�سامل. وكان تعيني 

لغي بداية عندما اعتقد 
ُ
راتكليف قد اأ

اجل����م����ه����وري����ون وال���دمي���ق���راط���ي���ون 

اأن����ه غ���ر م���وؤه���ل. ث���م مت ال���دف���ع به 

ل��ك��ي ي��ج��ر ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال ال��وك��ال��ة 

ري��ت�����س��ارد غ��ري��ن��ل ع��ل��ى اخل����روج من 

م��ن�����س��ب��ه. وك���ان غ��ري��ن��ل غ��ر م��وؤه��ل 

اأي�������س���ا، وك����ل اه��ت��م��ام��ه ه���و اخ��ت��ي��ار 

معار�سي  �سمعة  ل��ت��دم��ر  م��ع��ل��وم��ات 

املوؤ�س�سة  ل��ي��ق��ود  ل  ت��رام��ب  ال��رئ��ي�����س 

مهنية. بطريقة 

ورات����ك����ل����ي����ف ه�����و م��������وال م��ت��م��ل��ق 

يغ�سب  ���س��يء  األ  وي��ع��رف  ل��رام��ب، 

�سيده اإل املو�سوعات املتعلقة برو�سيا 

العملي،  امل�ستوى  والنتخابات. وعلى 

يح�سر  لكي  امل��وؤه��ل  لي�س  فراتكليف 

ال��ك��ون��غ��ر���س ويجيب  اأم����ام  اإي���ج���ازات 

على الأ���س��ئ��ل��ة،  ول��و ح��ول الأم���ر اإىل 

املهنيني والعاملني يف املجال الأمني، 

ت�سرب معلومات. ف�سيواجه م�سكلة 

ي�سع  ت���رام���ب  اإن  ���س��ي��ف��ر  وي���ق���ول 

وه��ي  و���س��ع �سعب  ال���س��ت��خ��ب��ارات يف 

حت��������اول ال�������س���ر ب�����ني ال���ك���ون���غ���ر����س 

بالتزامها  وال��وف��اء  الأبي�س  والبيت 

ب��ح��م��اي��ة الأم��ري��ك��ي��ني وال��ت��ع��اون مع 

امل��ن��ت��خ��ب. وع��ن��دم��ا تتحول  ال��رئ��ي�����س 

خادمة  اإىل  القوية،  الأمنية  الأجهزة 

ل���ن���زع���ات ال�����س��ا���س��ة وم����ن ي��ج��ل�����س يف 

�ستتعر�س  فعندها  الأب��ي�����س،  البيت 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة والأم������ن الأم��ري��ك��ي 

خلطر ل اأحد يت�سوره.
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يف 25 اأيار املا�سي، تويف املواطن الأمركي من 

اأ�سل اأفريقي جورج فلويد، يف مينيابولي�س بولية 

بركبته  �سرطة  رج��ل  �سغط  بعدما  ميني�سوتا، 

وه��و مثبت على  دق��ائ��ق  ت�سع  ق��راب��ة  على عنقه 

لفلويد  الأر����س. �سور احل��ادث��ة ومقطع فيديو 

انت�سرت  التنف�س”،  اأ�ستطيع  “ل  ي�سرخ  وه���و 

الإع��الم و�سبكات  اله�سيم عر و�سائل  كالنار يف 

التوا�سل الإجتماعي، مما اأثار احتجاجات وا�سعة 

يف الوليات املتحدة والعامل، تنديًدا بالعن�سرية 

واإجرام ال�سرطة الأمركية، ومطالبًة بالعدالة.

الثالثاء، الأول من اأيلول، تكرر ما جرى مع 

فلويد، بعد اأن اعتدت قوات الحتالل على خري 

حنون )61 عاًما( خالل قمعها لوقفة احتجاجية 

�سد ال�ستيالء على اأرا�سي قرى جبارة والرا�س 

اإق��ام��ة منطقة  لغر�س  ط��ول��ك��رم،  ���س��رق  و�سوفة 

�سناعية ا�ستيطانية عليها. وبلطف من اهلل، جنا 

اأ�سيب بر�سو�س يف  اأن  حنون من العتداء بعد 

مت�سابهتان،  ���س��ورت��ان  ج�����س��ده.  اأن��ح��اء  خمتلف 

مع  الفل�سطيني،  وح���ن���ون  الأم���رك���ي  ل��ف��ل��وي��د 

وامل��ك��ان، لكن اجلرمية واح��دة،  الزمان  اختالف 

وال��ع��ن�����س��ري��ة واح�����دة يف غ��ي��اب ال���ع���دال���ة. وق���ال 

حنون: “ما اقرفه جندي الحتالل بحقي قمة 

يف الإج���رام، �سب ج��ام حقده بوح�سية علّي، مل 

يراع اأنني كبر يف ال�سن، �سغط بقدمه بكل ق�سوة 

على راأ�سي ورقبتي«. واأ�ساف: “حاولت اأن اأقاومه 

ولكن بلحظة �سعرت اأن الأر���س ت��دور، وتذكرت 

ما ح�سل مع الأمركي فلويد الذي لقي حتفه 

حاقد”.  اأم��رك��ي  �سرطي  م��ن  الطريقة  بنف�س 

وت��اب��ع: ما ج��رى يثبت اأن الح��ت��الل وال��ولي��ات 

امل��ت��ح��دة وج��ه��ان لعن�سرية واح����دة. ح��ن��ون من 

اأ�سر  اأب��ن��اء،  ول��دي��ه خم�سة  م��ت��زوج  عنبتا،  بلدة 

حم��رر ق�سى اأك���رث م��ن 8 �سنوات م��ن ع��م��ره يف 

�سجون الحتالل، ونا�سط يف الفعاليات املناه�سة 

ل��ل��ج��دار والإ���س��ت��ي��ط��ان، وع�����س��و جل��ن��ة التن�سيق 

حنون  واأك���د  ط��ول��ك��رم.  حمافظة  يف  الف�سائلي 

من  ينطلق  وطنية  فعالية  ك��ل  يف  م�ساركته  اأن 

انتمائه لفل�سطني وق�سيتها، ومت�سكه بالن�سال 

حتى اإنهاء الحتالل واإقامة الدولة الفل�سطينية 

اأ�سدقاء  و���س��ارع  ال��ق��د���س.  وعا�سمتها  امل�ستقلة 

بن�سر  “في�سبوك”  التوا�سل  موقع  على  حنون 

�سور العتداء عليه، معّرين عن ت�سامنهم معه 

الأر����س. وكتب  لن�ساله ودفاعه عن  وتقديرهم 

اأحدهم اأن حنون “اأبلغ ر�سالة لكل املطبعني ولكل 

النهزاميني واملتاآمرين”، واآخر كتب: “ال�سديق 

خ���ري ح��ن��ون حت��ي��ة ل��ك اأي��ه��ا ال��ب��ط��ل. هامتك 

اأكر من جروتهم ومن طائراتهم التي دن�ست 

اأر�س العرب ..اأن��ت قامة وطنية منا�سلة واأ�سر 

حمرر..تتحرك يف كل املواقع الن�سالية لتعزيز 

دور املقاومة ال�سعبية..ا�سم وعباية فالح وكوفية 

ال��رك��الت  وت��ق��ل��ق��ه��م...ه��ذه  اأ���س��ب��ح��ت تزعجهم 

والهجوم الوح�سي عليك و�سمة عار على جبني 

بالوقفة:  امل�ساركني  اأح��د  وكتب  املتهالكني«.  كل 

وجبة  بعد  م�سرك  نحو  ببطئ  مت�سي  “واأنت 
من الغاز والدخان والر�سا�س، جتد من يحّفزك 

ب�سوته الذي اأبى اإل اأن يكون عالياً )يا م�ستوطن 

ليلك زائل( العم الفا�سل واملنا�سل خري حنون 

اأب��و نا�سر جندي املواجهة البا�سل ال��ذي ل يكل 

ول مي��ل، ح��زام املواجهه واخل��ط الأول .. دائماً 

ب��ي��د ���س��اح��ب احل���ق �ستك�سر  ي����ردد: الع�سا  ك���ان 

ول��ن  وق��ه��رك��م،  واأ�سلحتكم  وق��ي��ودك��م  روؤو���س��ك��م 

تثني عزميتنا جرائمكم«. واأ�سيب خالل الوقفة 

جراء  والر�سو�س  بالختناق  املواطنني  ع�سرات 

البنادق وا�ستن�ساقهم  باأعقاب  تعر�سهم لل�سرب 

الغاز امل�سيل للدموع،  وقال رئي�س هيئة مقاومة 

اجل����دار والإ���س��ت��ي��ط��ان ال��وزي��ر ول��ي��د ع�����س��اف اإن 

�ستنت�سر  ب��اأر���س��ه  املتم�سك  الفل�سطيني  اإرادة 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع ج���رائ���م الح���ت���الل وامل�����س��ت��وط��ن��ني 

واهية،  وذرائ����ع  حجج  حت��ت  الأر�����س  با�ستهداف 

الذي  ال�ستيطاين  امل�سروع  حم��ّذًرا من خطورة 

املنطقة حتت م�سمى  بتنفيذه يف  ب��داأ الحتالل 

املنطقة ال�سناعية، وو�سفه باأنه الأكر والأخطر 

يف حمافظة طولكرم منذ احتاللها يف عام 1967.

ما جرى مع حنون، ياأتي �سمن م�سل�سل من 

اقرفتها  التي  والفا�سية  العن�سرية  اجلرائم 

بحق  م�ستوطنيه  وق��ط��ع��ان  الح���ت���الل  ق����وات 

ال�سعب الفل�سطيني، اآخرها جرمية قتل ال�ساب 

املقد�سي اإي��اد احل��الق، ال��ذي اأع��دم بالر�سا�س 

ب���دم ب���ارد ق���رب م��در���س��ت��ه، ع��ل��م��اً اأّن����ه م��ن ذوي 

ال�ساب  اإع����دام  وقبلها  اخل��ا���س��ة،  الح��ت��ي��اج��ات 

عبد الفتاح ال�سريف يف اخلليل، وحرق الطفل 

ال��ق��د���س، وق��ت��ل عائلة  اأب����و خ�سر يف  حم��م��د 

دواب�سة يف دوما، وا�ست�سهاد الطفل حممد الدرة 

يف غزة اأمام الكامرا، والذي ل تزال �سرخاته 

ت�سدح يف �سمائر الإن�سانية جمعاء، يف انتظار 

اأن ي�سحو العامل ويفتح عينيه وي�سغط لرفع 

احل�سانة عن اإ�سرائيل وجرائمها املنظمة فورا 

وحما�سبتها، ووقف التعامل معها كدولة فوق 

القانون.

بعد نيلها ثقة البرلمان التونسي... 
حكومة المشيشي أمام اختبار الصمود في القصبة             

مستغال أجهزة االستخبارات .. ترامب ينشئ دولة عميقة خاصة به 

»فلويد األميركي« و»حنون الفلسطيني«...صورتان متشابهتان والجريمة والعنصرية واحدة 
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اأف������������ادت ه���ي���ئ���ة �������س������وؤون الأ������س�����رى 

واملحررين، اأن الحتالل يحتجز الأ�سر 

اجل��ري��ح حم��م��د ج��ر ���س��ل��ي��م��ان خ�سر 

“بلن�سون”  م�ست�سفى  يف  ع���ام���اً(،   22(

املحتل. الفل�سطيني  بالداخل 

وك����ان����ت ق������وات الح�����ت�����الل اع��ت��ق��ل��ت 

بالر�سا�س احلي،  اإ�سابته  خ�سر عقب 

مفرق  على  ده�س  عملية  تنفيذه  بحجة 

زعرة جنوب نابل�س، ام�س، اأدت لإ�سابة 

جنديني.

الحتالل،  �سلطات  اإن  الهيئة  وقالت 

ق����ررت ع��ق��د ج��ل�����س��ة مت��دي��د ت��وق��ي��ف له 

يف حم��ك��م��ة ����س���امل ال��ع�����س��ك��ري��ة، ال��ي��وم 

و�سعه  ب�سبب  ح�����س��وره  دون  اخلمي�س، 

ال�سحي.

عالقات  طالب  حممد  اأن  اإىل  ُي�سار 

عامة يف جامعة النجاح، ريا�سّي ولعب 

كرة قدم حُمرف.

االنباط - وكاالت

ا����س���ت���ع���داده  اهلل”  “حزب  اأع�����ل�����ن 

اللبنانية  احلكومة  ت�سكيل  يف  للتعاون 

اجلديدة، م�سددا على �سرورة اأن تكون 

ومتما�سكة. منتجة  احلكومة 

ع��ل��ى  ج������اء  اهلل”  “حزب  م����وق����ف 

للمقاومة”  “الوفاء  كتلة  رئي�س  ل�سان 

النائب حممد رعد، بعد لقائه الرئي�س 

“اأبدى  حيث  اأدي���ب،  م�سطفى  املكلف 

ا�ستعداد احلزب لكل تعاون واإيجابية”، 

املرحلة  �سعوبة  ن���درك  “لأننا  وق���ال: 

اأن ت�����س��ع��ف احل��ك��وم��ة  ودق��ت��ه��ا، ون���اأم���ل 

�سوء  يف  املرتقبة  امل�ساعدات  اجل��دي��دة 

ت��ط��ب��ي��ق ب��ع�����س الإ����س���الح���ات امل��ط��ل��وب��ة 

عليها«. واملتوافق 

حكومة  “نريد  اأن��ن��ا  رع���د  واأ����س���اف 

م�سرا  ومتما�سكة”،  ومنتجة  ف��اع��ل��ة 

اإىل  حت����ت����اج  “الإ�سالحات  اأن  اإىل 

“ثوابت  اأن  موؤكدا  للف�ساد”،  مكافحة 

بالد�ستور  وال��ت��زام��ه  الوطنية  احل���زب 

وبامليثاق الوطني اأمر وا�سح«.

مي�سال عون  اللبناين  الرئي�س  وكان 

بت�سكيل  اأدي��ب  م�سطفى  ال�سفر  كلف 

احلكومة بعد ا�ست�سارات نيابية ملزمة، 

خ��ل��ف��ا حل�����س��ان دي����اب ال����ذي ا���س��ت��ق��ال��ت 

حكومته اإثر انفجار مرفاأ بروت الذي 

وج��رح  �سخ�سا   190 م��ق��ت��ل  ع��ن  اأ���س��ف��ر 

الآلف.

اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  واأعلن 

ل��ل��م��رة  ل���ب���ن���ان  زار  ال�������ذي  م�����اك�����رون 

امل�سوؤولني  اأن  �سهر  من  اأق��ل  يف  الثانية 

يف  حكومة  بت�سكيل  تعهدوا  اللبنانيني 

الإ���س��الح��ات  واإجن���از  ي��وم��ا   15 غ�سون 

امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م�����س��اع��دات 

املجتمع الدويل خالل 8 اأ�سابيع.
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ي��وا���س��ل الأ����س���ر م��اه��ر الأخ���ر����س 

اإ����س���راب���ه امل��ف��ت��وح ع���ن ال���ط���ع���ام، منذ 

اعتقاله  ب��اإن��ه��اء  للمطالبة  ي��وم��اً،   38

الإداري.

واأكد نادي الأ�سر، يف بيان �سجفي 

اأن الأ���س��ر الأخ���ر����س ي��واج��ه ظ��روف��اً 

مع  خ��ط��ورت��ه��ا،  ت���زداد  �سعبة  �سحية 

م��رور ال��وق��ت، لف��ت��اً اإىل اأن��ه م��ا ي��زال 

الرملة”،  “عيادة  �سجن  يف  يحتجز 

���س��ج��ون  اإدارة  اإل��ي��ه��ا  ن��ق��ل��ت��ه  اأن  ب��ع��د 

الحتالل، نهاية الأ�سبوع املا�سي، من 

اإىل  واأ����س���ار  “عوفر«.  �سجن  زن��ازي��ن 

لأخذ  رف�سه  يف  م�ستمر  الأخ��ر���س  اأن 

امل���دع���م���ات، وك�����ان م���ن امل���ف���ر����س اأن 

وجرى  اأم�س  حمكمة  جل�سة  له  ُتعقد 

تاأجيلها.

م��ن  الأخ����ر�����س  اإن  ال����ن����ادي  وق�����ال 

تعر�س  ج��ن��ني،  يف  الظهر  �سيلة  ب��ل��دة 

ل��الع��ت��ق��ال ع����دة م����رات ك���ان���ت اأول���ه���ا 

الثانية عام  للمرة  واعتقل   ،1989 عام 

 ،2009 ع��ام  اعتقاله  ع��ي��د 
ُ
اأ ثم  2004م، 

الح��ت��الل  اأع�����اد  واأخ������راً   ،2018 ويف 

يوليو  27 مت���وز/  ت��اري��خ  يف  اع��ت��ق��ال��ه 

العتقال  اإىل  حتويله  وج��رى   ،2020

ج��رى  ����س���ه���ور،  اأرب����ع����ة  مل����دة  الإداري 

لحقاً. تثبيتها 

االحتالل يحتجز الجريح خضير 
»بلنسون« بمستشفى 

»حزب اهلل« يدعو لحكومة 
متماسكة ويعلن تعاونه مع أديب

لليوم 38 .. األسير األخرس 
يواصل إضرابه
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غطاء  الرو�سية  ال��دف��اع  وزارة  ك�سفت 

ال�����ض��ري��ة ع��ن وث��ائ��ق ت��ل��ق��ي ال�����ض��وء على 

ن��ه��اي��ة احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة. وال��ت��ي 

التي  الع�ضكرية  اليابان  با�ضت�ضالم  انتهت 

اأيلول   2 اإعالن هزميتها يف  اإىل  ا�ضطرت 

نفذها  التي  العمليات  وط��اأة  حت��ت   1945

ال�ضوفيتي اجلي�ش الأحمر 

وو�ضعت احل��رب اأوزاره���ا يف اأوروب���ا يف 

مدينة  �ضقطت  1945ع��ن��دم��ا  اأي���ار  ب��داي��ة 

ب���رل���ن ع��ا���ض��م��ة اأمل���ان���ي���ا ال���ن���ازي���ة ال��ت��ي 

 ،1939 عام  احل��رب  نار  اإ�ضعال  اإىل  ب��ادرت 

يف ي��د احل��ي�����ش الأح���م���ر. ووع����د الحت���اد 

بالن�ضمام   1945 ���ض��ب��اط  يف  ال�ضوفيتي 

وبريطانيا  املتحدة  الوليات  حليفيه  اإىل 

انتهاء  م��ن  اأ�ضهر   3 بعد  اليابان  ملحاربة 

احلرب يف اأوروبا.

وك��ان��ت ال��ي��اب��ان ح�����ض��دت ق���وات كبرية 

و1215  مقاتل  مليون  م��ن  اأك��ر  قوامها 

و1907  م��دف��ع��ي��ة  ق��ط��ع��ة  و6640  دب���اب���ة 

تتاخم  مناطق  يف  �ضفينة،  و25  ط��ائ��رات 

ومنغوليا  ال�ضن  يف  ال�ضوفيتي  الحت��اد 

وك�����وري�����ا. واأم����ل����ت ال���ق���ي���ادة ال��ع�����ض��ك��ري��ة 

من  ال��ق��وات  ه��ذه  تتمكن  اأن  يف  اليابانية 

ال�����ض��م��ود اأم����ام اجل��ي�����ش الأح���م���ر مل���دة ل 

املزيد  حت�ضد  بينما  العام  ن�ضف  عن  تقل 

وغزو  املعاك�ش  الهجوم  ل�ضن  القوات  من 

اأرا�ضي الحتاد ال�ضوفيتي.

ومن اأجل اإحباط هذه اخلطط خطط 

احل�ضود  لتطويق  الأح��م��ر  اجلي�ش  ق���ادة 

ال��ي��اب��ان��ي��ة وجت��زئ��ت��ه��ا مت��ه��ي��دا ل��دح��ره��ا. 

يف  عمليات  ث��الث  الأح��م��ر  اجلي�ش  ونفذ 

وجمموعة  �ضاخالن  وج��زي��رة  من�ضوريا 

القوات  قبل  من  مدعوما  الكوريل،  جزر 

ال�ضعبية  الثورة  ووحدات جي�ش  املنغولية 

ال�ضينية.

وبداأ عملياته يف 9 اآب 1945 ليدخل يف 

مان�ضو  عا�ضمة  �ضان�ضون  مدينة  منه   19

رئي�ش  ورح���ب  ل��ل��ي��اب��ان.  تابعة  وه��ي  غ��و، 

الأحمر.  اجلي�ش  بقدوم  ال�ضيني  املدينة 

وا���ض��ت��ع��اد ���ض��م��ال ���ض��رق ال�����ض��ن ال�����ض��الم 

والأم�����ن ب��ع��د اأن ك�����ض��ر اجل��ي�����ش الأح��م��ر 

مقاومة اجلي�ش الياباين الذي جلاأ بع�ش 

اأفراده اإىل تنفيذ العمليات النتحارية يف 

حماولة لإيقافه. 

ت���ك���ن ع��م��ل��ي��ت��ا اجل���ي�������ش الأح���م���ر  ومل 

الياباين كبريتن  الأخريان �ضد اجلي�ش 

م��ث��ل ال��ع��م��ل��ي��ة يف م��ن�����ض��وري��ا، ول��ك��ن��ه��م��ا 

ان��ط��وي��ت��ا ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ك���ب���رية ل��ت��ح��ري��ر 

الهادئ  املحيط  يف  ا�ضرتاتيجية  مناطق 

ال��ه��ادف��ة  الأح��م��ر عمليته  اجل��ي�����ش  وب����داأ 

من  �ضاخالن  جزيرة  جنوب  حترير  اإىل 

الحتالل الياباين يف 11 اأغ�ضط�ش. وكان 

اجل��ي�����ش ال��ي��اب��اين ق��د ح�ضن م��واق��ع��ه يف 

اجلي�ش  ق���وات  اأن  اإل  ���ض��اخ��ال��ن  ج��زي��رة 

الأح���م���ر مت��ك��ن��ت م���ن اخ�����رتاق دف��اع��ات��ه 

امل��ح�����ض��ن��ة، ل��ت��ن��ت��ه��ي م����ن دح�����ر ال���ق���وات 

اليابانية يف �ضاخالن يف 25 اأغ�ضط�ش.

الهادفة  عمليته  الأحمر  اجلي�ش  وب��داأ 

اإىل حت��ري��ر جم��م��وع��ة ج���زر ال��ك��وري��ل يف 

 1 حتى  العملية  وا�ضتمرت  اأغ�ضط�ش.   18

اجلي�ش  �ضالح  نزع  من  وانتهى  �ضبتمرب. 

الياباين يف نهاية اأغ�ضط�ش 1945. واأعلن 

ق��ائ��د ق����وات اجل��ي�����ش الأح���م���ر امل��ار���ض��ال 

حالة  اأن  اأغ�ضط�ش   29 يف  فا�ضيليف�ضكي 

احل���رب يف ���ض��رق �ضطر رو���ض��ي��ا الآ���ض��ي��وي 

1 �ضبتمرب/اأيلول. تنتهي يف 
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اأن ان��ع��ق��اد  ي���رى حم��ل��ل��ون ���ض��ي��ا���ض��ي��ون 

اج���ت���م���اع الأم�����ن�����اء ال���ع���اّم���ن ل��ل��ف�����ض��ائ��ل 

ال��ي��وم  وب����ريوت  اهلل  رام  يف  الفل�ضطينية 

جيدة  وخ��ط��وة  اجن����اًزا  ي�ضكل  اخل��م��ي�����ش، 

اخل��روج  تتطلب  اإي��ج��اب��ي��ة،  دللت  حتمل 

يف  وموحدة  �ضاملة  وطنية  با�ضرتاتيجية 

�ضبيل مواجهة كافة التحديات واملوؤامرات 

التي تع�ضف بالق�ضية الفل�ضطينية.

وياأمل املحللون يف ت�ضريحات �ضحفية 

باأن يخرج هذا الجتماع بخطوات عملية 

اأر�ش الواقع، واأن يتم  فعلية ُترتجم على 

من  للخروج  طريق  خارطة  على  التوافق 

الفل�ضطينية، ويف مقدمتها  الأزمات  كافة 

اإن��ه��اء ح��ال��ة الن��ق�����ض��ام وحت��ق��ي��ق ال��وح��دة 

الوطنية.

وي���اأت���ي الج��ت��م��اع امل��ق��رر ع��ق��ده م�ضاء 

الفيديو  ع��رب  وب����ريوت  اهلل  رام  يف  ال��ي��وم 

ك���ون���ف���ر����ش، ب��ح�����ض��ور ال��رئ��ي�����ش حم��م��ود 

حلركة  ال�ضيا�ضي  املكتب  ورئ��ي�����ش  عبا�ش 

ح��م��ا���ش اإ���ض��م��اع��ي��ل ه��ن��ي��ة، والأم����ن ال��ع��ام 

النخالة،  زي��اد  الإ�ضالمي  اجلهاد  حلركة 

الق�ضية  ت��واج��ه  ك��ب��رية  يف ظ��ل حت��دي��ات 

الفل�ضطينية وحماولت ت�ضفيتها عرب ما 

ال�ضم  وخمطط  القرن”  “�ضفقة  ي�ضمى 

للتطبيع  العربي  والتهافت  وال�ضتيطان، 

مع الحتالل.

ال�����ض��واف  م�ضطفى  ال�ضيا�ضي  امل��ح��ل��ل 

يرى اأن التفاق على عقد الجتماع ب�ضكل 

فكرة جيدة  وب��ريوت،  اهلل  رام  متزامن يف 

يف  اإيجابية،  نتائج  عليها  ُيبنى  ذاتها  بحد 

�ضبيل حتديد ا�ضرتاتيجية �ضاملة ملواجهة 

الفل�ضطينية. الق�ضية  ت�ضفية 

وي�����ض��ك��ل الج���ت���م���اع- وف����ق ال�����ض��واف- 

اجن���اًزا،  ويعتربه  ملحة،  وطنية  ���ض��رورة 

الق�ضية  ل��ه  ت��ت��ع��ر���ش  م��ا  خ��ا���ض��ة يف ظ��ل 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة م���ن م����وؤام����رات اأم��ري��ك��ي��ة 

وي��وؤك��د  لت�ضفيتها.  ت��ه��دف  واإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 

بنتائج  اخل��روج  الجتماع  املطلوب من  اأن 

وو�ضع  الفل�ضطيني،  املوقف  وح��دة  حُتقق 

موحدة  فل�ضطينية  �ضيا�ضية  ا�ضرتاتيجية 

ملواجهة  الفل�ضطيني  ال��ك��ل  عليها  يتفق 

اأن نلم�ش نتائج  م�ضاريع الت�ضفية، وناأمل 

اإيجابية ب�ضاأن ذلك.

الرئي�ش  يتخلى  اأن  “ناأمل  وي�����ض��ي��ف 

عبا�ش عن كل ما ميكن اأن يوؤدي لت�ضفية 

الأمني  التن�ضيق  وقف  فيها  مبا  الق�ضية، 

م���ع الح���ت���الل واإل����غ����اء ات��ف��اق��ي��ة اأو���ض��ل��و 

امل�����ض��األ��ة  اأن  م���وؤك���ًدا  باري�ش”،  وات��ف��اق��ي��ة 

اإع���ادة  ال��ي��وم للعمل ع��ل��ى  ب��ح��اج��ة م��ا���ض��ة 

اأن��ه  اإىل  وي�����ض��ري  ال��ت��ح��ري��ر.  ب��ن��اء منظمة 

ال�ضعب  ي��ري��ده  م��ا  خ���ارج  العمل  ميكن  ل 

اإىل  ي��ح��ت��اج  ك���ل ذل���ك  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي، لأن 

مواقف وا�ضرتاتيجيات و�ضوًل اإىل حتقيق 

طموحات وتطلعات الفل�ضطينين.

وي�ضكل اجتماع الأمناء العامون مطلًبا 

بحد  اللقاء  بهدف  لي�ش  و�ضعبًيا  ف�ضائلًيا 

التي  الكبرية  املخاطر  ملواجهة  ب��ل  ذات���ه، 

النهيار  ظ��ل  يف  فل�ضطن  ق�ضية  ت��واج��ه 

ال��ع��رب��ي امل�����ض��ت��م��ر. وف���ق م���ا ي���رى املحلل 

اأن  عبدو  وي��وؤك��د  ع��ب��دو.  ح�ضن  ال�ضيا�ضي 

بالغة  باأهمية  ينظر  الفل�ضطيني  ال�ضعب 

ب��اأن  كبرية  اأم���اًل  ويعقد  الج��ت��م��اع،  لهذا 

اإي��ج��اب��ي��ة حت��ق��ق تطلعاته  ب��ن��ت��ائ��ج  ي��خ��رج 

البيت  ترتيب  واإع���ادة  ال��وح��دة  حتقيق  يف 

الفل�ضطيني، لكن ناأمل اآل يكون اجتماًعا 

بروتوكولًيا، بدون اأية م�ضمون.

الجتماع،  من  املطلوب  ف��اإن  وبح�ضبه، 

ط��ري��ق  خ����ارط����ة  ع���ل���ى  ال����ت����واف����ق  اأوًل: 

الفل�ضطينية،  الأزم��ات  كافة  من  للخروج 

وع���ل���ى راأ����ض���ه���ا اإن����ه����اء ح���ال���ة الن���ق�������ض���ام 

وحت���ق���ي���ق ال�����وح�����دة، وث����ان����ًي����ا: ال���ت���واف���ق 

�ضد  �ضاملة  م��واج��ه��ة  ا�ضرتاتيجية  على 

الإل��غ��اء  �ضيا�ضة  يتبنى  ال���ذي  الح���ت���الل 

وث��ال��ًث��ا:  الفل�ضطيني.  ل��ل��وج��ود  ال��ك��ام��ل 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى جت���دي���د واإ�����ض����الح ال��ن��ظ��ام 

اأ�ض�ش  على  القدمي  ال�ضيا�ضي  الفل�ضطيني 

دميقراطية حتى ن�ضتطيع اأن نواجه كافة 

املوؤامرات.

ع���ن الج��ت��م��اع  ي��ت��م��خ�����ش  اأن  وي����اأم����ل 

اأر�ش  على  ترتجم  فعلية  عملية  خطوات 

يتبعه  ب���ل  الأخ������ري،  ي��ك��ون  واأل  ال����واق����ع، 

���ض��ل�����ض��ل��ة اج���ت���م���اع���ات ح��ت��ى ي��ت��م ال��ت��غ��ل��ب 

الفل�ضطينية  الق�ضايا  كل  على  والتوافق 

املختلف عليها.

اأم����ا امل��ح��ل��ل ال�����ض��ي��ا���ض��ي ط���الل ع��وك��ل، 

التوافق  الجتماع  من  املطلوب  اأن  فريى 

ع���ل���ى ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة وط���ن���ي���ة م����وح����دة، 

وال���وق���وف ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ���ض��ام��ل ل��ت��ج��اوز 

اإىل تدهور  اأدت  العقبات والتحديات التي 

على  والعمل  برمته،  الفل�ضطيني  الو�ضع 

الق�ضايا.  كافة  يف  ج��ذري  تغيري  اإح���داث 

تقييم  اإىل  ما�ضة  بحاجة  “نحن  وي�ضيف 

م��رح��ل��ة ط��وي��ل��ة م���ن ال��ع��م��ل ال�����ض��ي��ا���ض��ي 

الفل�ضطيني، ويف �ضياق التطورات العربية 

ق��راءة  على  وال��وق��وف  احلالية،  والدولية 

الو�ضع وللم�ضوؤولية  حقيقية نقدية لهذا 

ب��ال��وق��ت  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ون  يتحملها  ال��ت��ي 

�ضوء  على  �ضامل  تقييم  واإج���راء  احل��ايل 

امل��وؤ���ض�����ض��ات  ك���ل  اأن  اإىل  وي�����ض��ري  ذل������ك«. 

تغيري  اإىل  ب��ح��اج��ة  ��ا  اأي�����ضً الفل�ضطينية 

جذري، 

وتنظيمها،  اأو���ض��اع��ه��ا  ت��رت��ي��ب  واإع�����ادة 

فاإن  وبنظره،  التحرير.  منظمة  فيها  مبا 

على  اتفاق  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  الجتماع 

عن  يتحدث  م��وح��د  ع��ام  �ضيا�ضي  خ��ط��اب 

الفل�ضطينية  والق�ضية  الوطنية  الوحدة 

وما يواجهها من خماطر.

3 عمليات تنهي الحرب... إماطة اللثام عن أسرار نهاية الحرب العالمية الثانية
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االنباط - وكاالت

يف  العربية  اجل��ام��ع��ة  جمل�ش  يبحث 

املندوبن  م�ضتوي  على  ال��ع��ادي��ة  دورت���ه 

ال����دائ����م����ن الأح��������د امل���ق���ب���ل ت���داع���ي���ات 

الإع���الن الثالثي الأم��ري��ك��ي الإم��ارات��ي 

الإ�ضرائيلي علي الق�ضية الفل�ضطينية .

ب��ي��ان �ضحفي  اجل��ام��ع��ة يف  واأع��ل��ن��ت 

ام�������ش الرب����ع����اء ، ب���ن���ود ج�����دول اأع���م���ال 

عقدها  املقرر   154 ال���  دورت��ه  يف  املجل�ش 

مبقر الإمانة العامة لالأعداد لالجتماع 

الوزاري املقرر عقده يوم الثالثاء القادم 

برئا�ضة  كونفران�ش  الفيديو  تقنية  عرب 

فل�ضطن .

واأ���ض��ارت اإىل الإج����راءات الح��رتازي��ة 

امل��ن��دوب��ن  اج��ت��م��اع��ات  يف  �ضتتخذ  ال��ت��ي 

م��ن��ه��ا اق��ت�����ض��ار امل�����ض��ارك��ة ع��ل��ى م��ن��دوب 

الدولة وع�ضو واحد فقط يرافقه، لفتة 

التح�ضريية  اللجان  �ضيتم عقد  اأنه  اإىل 

التي  ال��ك��ربي  ال��ق��اع��ة  داخ���ل  للمجل�ش 

ت�ضم املندوبن .

واأعدت الأمانة العامة م�ضروع جدول 

املندوبون من  ي��راه  ما  لإتخاذ  الأع��م��ال 

تو�ضيات لعر�ضها علي جمل�ش اجلامعة 

حيث  اخل���ارج���ي���ة  وزراء  م�����ض��ت��وي  ع��ل��ي 

ي�ضم جدول الأعمال ثمانية بنود دائمة، 

مبناق�ضة  فل�ضطن  ط��ل��ب  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

الإم��ارات��ي  المريكي  الثالثي  الإع���الن 

الق�ضية  ع��ل��ي  وت��داع��ي��ات��ه  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

الفل�ضطينية ومبادرة ال�ضالم العربية .

بدعم  تتعلق  ب��ن��ودا  املجل�ش  ويبحث 

اإ�ضرائيل  وانتهاكات  فل�ضطن،  م��وازن��ة 

�ضمود  ودع���م  الفل�ضطينية  ل��الأرا���ض��ي 

ال���ق���د����ش و����ض���رق���ة ا����ض���رائ���ي���ل ل��ل��م��ي��اه 

ال��ع��رب��ي��ة، وال��ت��دخ��ل الي���راين وال��رتك��ي 

العربية،  ل��ل��دول  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ض��وؤون  يف 

لدول  الطاقة  واإم����دادات  املالحة  واأم��ن 

اخلليج  اإ�ضافة اإىل الت�ضامن مع لبنان 

وم��ت��اب��ع��ة ت���ط���ورات ال��و���ض��ع يف ���ض��وري��ة 

وليبيا واليمن .

االنباط - وكاالت

ال�ضينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  رف�����ض��ت   

ام�ش الأربعاء، تقريرا اأمريكيا جاء فيه 

اأن���ه م��ن امل��ت��وق��ع اأن ت��زي��د بكن ع��دد ما 

لديها من روؤو�ش نووية اإىل مثليه.

وق����ال����ت ه�����وا ت�������ض���ون ي���ن���غ امل��ت��ح��دث��ة 

اإفادة  با�ضم وزارة اخلارجية ال�ضينية يف 

�ضحفية اإن التقرير حافل بالتحامل.

ال��دف��اع  ق��ال��ت وزارة  ���ض��اب��ق  ويف وق���ت 

اأن  اإن��ه��ا تتوقع  ال��ب��ن��ت��اغ��ون،  الأم��ري��ك��ي��ة 

ت��رف��ع ال�ضن ع��دد روؤو���ض��ه��ا ال��ن��ووي��ة ملا 

الع�ضر  ال�����ض��ن��وات  يف  املثلن  ع��ن  يقل  ل 

املقبلة من اأكر من 200 راأ�ش حاليا.

وج�������اء ال����ب����ي����ان الأم����ري����ك����ي يف ظ��ل 

وال��ولي��ات  ال�ضن  ب��ن  التوتر  ت�ضاعد 

املتحدة و�ضعي وا�ضنطن حلث بكن على 

الأ�ضلحة  م��ن  للحد  ملعاهدة  الن�ضمام 

ورو�ضيا  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ن  النووية 

ب�ضاأن الأ�ضلحة النووية.

االنباط - وكاالت

مركز  عن  ���ض��ادرة  اإح�ضائية  اأظ��ه��رت 

ال��ق��د���ش ل��درا���ض��ات ال�����ض��اأن الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

خ��الل  ���ض��ه��داء   8 ارت��ق��اء  والفل�ضطيني 

عة. �ضهر اب اأغ�ضط�ش، بينهم اأم ُمر�ضِ

وق���ال امل��رك��ز يف ب��ي��ان ام�����ش الأرب��ع��اء، 

الرئي�ش  اع���الن  منذ  ال�ضهداء  ع��دد  اإن 

الأم����ري����ك����ي دون����ال����د ت����رام����ب ال��ق��د���ش 

ع��ا���ض��م��ة دول�����ة الح���ت���الل يف دي�����ض��م��رب 

اأن  وذك��ر  �ضهيداً،   263 اىل  ارتفع   ،2017

من بن ال�ضهداء 117 طفاًل، و23 �سيدة 

و7 من ذوي الحتياجات اخلا�ضة، فيما 

امل��ق��اوم��ة خ��الل  م��ن عنا�ضر   32 ارت��ق��ى 

الإعداد والتجهيز، و112 نتيجة الق�ضف 

الإ�ضرائيلي.

 15 كما اأظ��ه��رت الإح�����ض��ائ��ي��ة ارت��ق��اء 

اأ����ض���رياً يف ���ض��ج��ون الح���ت���الل، م��ا يرفع 

 1967 ع��ام  الأ���ض��رية من  �ضهداء احلركة 

البط�ش  ف��ادي  ا�ضت�ضهد  فيما   ،225 اإىل 

واأو�ضحت  ماليزيا.  يف  اغتيال  بعملية 

ح��دود  على  ال��ع��ودة  م�ضريات  �ضهداء  اأن 

غ���زة ال�����ض��رق��ي��ة ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت يف “يوم 

2018 ارتفع عددهم  الأر�ش” 30 مار�ش 

بينهم   260 اإىل   ،2020 مايو  نهاية  حتى 

الطواقم  واأربعة من عنا�ضر   ، �ضحفيننْ

الطبية.

يف  اأّج��ن��ة   3 ا�ضت�ضهاد  امل��رك��ز  و���ض��ج��ل 

الحتالل  ق�ضف  خالل  اأمهاتهم  بطون 

على قطاع غزة.

االنباط - وكاالت

حم��م��د ج���رب خ�����ض��ري ال��ب��ي��ت��اوي، 

نّفذ  اليافع،  الع�ضريني  ال�ضاب  ذاك 

اأي���ل���ول( عملية  ���ض��ب��اح )ال���ث���اين م��ن 

ده�����ش ع��ن��د م��ف��رتق زع����رتة ج��ن��وب��ي 

ن��اب��ل�����ش، اأ���ض��ف��رت ع��ن اإ���ض��اب��ة جندي 

و���ض��رط��ي اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ن. اأم����ا حممد 

ف���ق���د اخ����رتق����ت ج�������ض���ده ر���ض��ا���ض��ات 

بن  ما  اإ�ضابته  فُو�ضفت  الح��ت��الل، 

طفيفة اإىل متو�ّضطة، وُمنعت طواقم 

التقّدم  م��ن  الأح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية 

نحوه وتقدمي الإ�ضعافات الأولية له.

حم���م���د اأ����ض���غ���ر اأب�����ن�����اء ال���دك���ت���ور 

جامعة  يف  -املحا�ضر  البيتاوي  جرب 

النجاح- الذي تويف اإثر جلطة قلبية 

ف��ك��ان  امل���ا����ض���ي،  اآب  م��ن��ت�����ض��ف  ح�����ادة 

���ض��دي��د ال��ت��اأث��ر مب���وت وال�����ده، وك���ان 

متعّلًقا به يف حياته ب�ضكل كبري.

وحممد، �ضاب يبلغ من العمر نحو 

21 ع���اًم���ا، ط��ال��ب ع���الق���ات ع��ام��ة يف 

كرة  ولع��ب  ريا�ضّي  النجاح،  جامعة 

ق���دم حُم����رتف، ُم��ق��ب��ل ع��ل��ى احل��ي��اة، 

اأ�ضّقاء، هو اأ�ضغرهم. ولديه خم�ضة 

ك�����ت�����ب حم�����م�����د ع�����ل�����ى ����ض���ف���ح���ت���ه 

قبل  “في�ضبوك”  ع��ل��ى  ال�ضخ�ضية 

اأرفقها  التي  الكلمات  تلك  قليلة  اأيام 

“اخ يا  ب���وال���ده:  م��ع ���ض��ورة جت��م��ع��ه 

اهلل  م�ضتقلك،  ���ض��و  ان���ت  ق��ل��ب��ي  وج���ع 

ي���رح���م���ك ي����ا ب����ي وي���غ���م���دك ف�����ض��ي��ح 

جناته، يا اطهر واطيب قلب بالدنيا.

اأًب���ا  ك���ان ي��ق��ول اإن وال����ده مل ي��ك��ن 

فقط واإمنا الأخ وال�ضديق واحلبيب، 

��دم��ت بنباأ  ال��ت��ي ���ضُ ب��ح�����ض��ب ع��ائ��ل��ت��ه 

ت���ن���ف���ي���ذه ع��م��ل��ي��ة ده���������ش واإ����ض���اب���ت���ه 

الحتالل. بر�ضا�ش 

عنه  تعلم  ل  اأنها  اأو�ضحت  العائلة 

للعالج  وُنقل  ُم�ضاب  اأنه  �ضوى  �ضيًئا 

واأن  الح������ت������الل،  م�������ض���ايف  لإح��������دى 

اإ�ضابته ما بن طفيفة اإىل متو�ّضطة. 

اأن خم��اب��رات الحتالل  اإىل  واأ���ض��ارت 

اأ�ضامة  �ضقيقه  الفور،  على  ا�ضتدعت 

“حوارة”  معتقل  يف  معه  للتحقيق 

نابل�ش. جنوبي 

الإعالمي  الناطق  قال  جهته،  من 

قا�ضم  ح��ازم  “حما�ش”  حركة  با�ضم 

ال��ب��ط��ول��ي��ة ���ض��د ج��ن��ود  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإن 

الح������ت������الل ع����ل����ى ح�����اج�����ز زع�������رتة، 

ا���ض��ت��م��رار ل��ل��ن�����ض��ال ال��وط��ن��ي ال���ذي 

ي��خ��و���ض��ه ���ض��ع��ب��ن��ا ����ض���د الح����ت����الل.  

اأن ت��وا���ض��ل ال��ف��ع��ل امل��ق��اوم  واأ����ض���اف 

ذري��ع  ف�ضل  ال�ضفة،  يف  الفل�ضطيني 

لكل حم��اولت الح��ت��الل وق��ف ث��ورة 

املنتف�ضة.   ال�ضفة  اأرج��اء  يف  ال�ضباب 

اأن ك���ل ج���رائ���م الح���ت���الل يف  واأك�����د 

ال�ضفة �ضتزيد من غ�ضب اجلماهري 

اإل  تتوقف  لن  لثورة  وق��وداً  و�ضتكون 

ب��ط��رد الح���ت���الل ع���ن ك��ام��ل اأر���ض��ن��ا 

الفل�ضطينية.

ب������������دوره، ب���������ارك ع�������ض���و امل���ك���ت���ب 

الإ�ضالمي  اجلهاد  حلركة  ال�ضيا�ضي 

الده�ش،  عملية  احل�ضاينة،  د.يو�ضف 

العدو  ب��اأن  تثبت  العملية  اأن  م��وؤك��ًدا 

ل���ن ي��ع��ي�����ش ب���اأم���ن وا����ض���ت���ق���رار ع��ل��ى 

“�ضباب  اإن  وق����ال  ف��ل�����ض��ط��ن.  اأر�����ش 

ال�����ض��ف��ة ي��ربه��ن��ون ب��اأن��ه��م ع��ل��ى ق��در 

ال��ت��ح��دي وع��ل��ى ق���در امل�����ض��وؤول��ي��ة يف 

اإدام�����ة م�����ض��روع امل��ق��اوم��ة وم��واج��ه��ة 

ال�����ض��ل��ف ال�����ض��ه��ي��وين، ب��ال��رغ��م من 

التي  امل��وؤام��رات  وكل  الإحباطات،  كل 

الفل�ضطينية”.  ب��ال��ق�����ض��ي��ة  ت��ع�����ض��ف 

بال�ضفة  العمليات  ت�ضعيد  اإىل  ودع��ا 

ل��ت�����ض��ب��ح ح���ال���ة ي���وم���ي���ة، ل���ل���رد ع��ل��ى 

ج��رائ��م الح���ت���الل، م�����ض��دًدا ع��ل��ى اأن 

ال�ضعوب  ومعه  الفل�ضطيني،  �ضعبنا 

الأح��رار  وك��ل  والإ���ض��الم��ي��ة،  العربية 

حلق  يف  ���ض��وك��ة  �ضيظلون  ال��ع��امل،  يف 

املحتل وموؤامراتهم. م�ضاريع 

محمد البيتاوي.. الرياضّي المحترف الذي أصاب الهدف واصيب
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الـريـا�ضي

بر�شلونة - وكاالت

م����ؤمت���ًرا �صحفًيا وداع���ًي���ا،  ب��ر���ص��ل���ن��ة  ع��ق��د 

اإي��ف��ان راكيتيت�ش،  ال��ك��روات��ي  ال��و���س��ط  ل��اع��ب 

ال����ذي ت��ق��رر رح��ي��ل��ه ه���ذا ال�����ص��ي��ف اإىل فريقه 

ال�صابق اإ�صبيلية. وعرب راكيتيت�ش خالل امل�ؤمتر، 

الذي ظهر فيه رفقة ج��صيب ماريا بارت�مي�، 

رئي�ش النادي، عن امتنانه للبار�صا الذي اأم�صى 

 فيه اأكرب عدد من امل�ا�صم على مدار م�صريته.

“هناك الكثري من اللحظات الرائعة  واأ�صاف: 

واأهمها  �صن�ات،   6 طيلة  هنا،  بها  حظيت  التي 

اأب���ط���ال اأوروب�������ا وك���اأ����ش ال��ع��امل  ن��ه��ائ��ي دوري 

عن  احل���دي���ث  راك��ي��ت��ي��ت�����ش  لالأندية«. ورف�ش 

مي�نخ  بايرن  يد  على  املهينة،  البار�صا  خ�صارة 

)2-8( يف ربع نهائي دوري الأبطال، حيث قال: 

ول اأريد الرتكيز على  حدث،  ما  نعرف  “نحن 
تلك املباراة.. ». وح�ل اأزمة النجم الأرجنتيني 

“كل لعب  اأج���اب:  ال��ن��ادي،  لي�نيل مي�صي مع 

يدر�ش م�قفه، ويق�م باتخاذ القرار املنا�صب له.. 

ول اأعلم ما �صيفعله لي� اأو اأي لعب اآخ��ر، لذا 

ال�ص�ؤال«. وا�صتطرد:  بهذا  اإليهم  الت�جه  علينا 

اأكرث من الآخرين،  “اأف�صل التفكري يف نف�صي 
ول��ك��ل لع����ب ق�����راره اخل���ا����ش ال����ذي ي��ج��ب اأن 

لكل  والأف�صل  الأن�صب  اخليار  لكن  نحرتمه.. 

بر�صل�نة  يف  مي�صي  ا���ص��ت��م��رار  ه���  الأط�������راف، 

البل�جرانا  اأن  عاًما  ال���32  لالأبد« واأكد �صاحب 

كذلك”،  و���ص��ي��ب��ق��ى  ال���ع���امل  يف  ن����اٍد  “اأف�صل 
ال�صعب  وم���ن  م��ع��ق��دة،  ال��ق��دم  واأردف: “كرة 

حت��ق��ي��ق ال���ف����ز ب��األ��ق��اب ع���دي���دة ك���ل ع����ام، لكن 

البار�صا نال احرتام العامل يف ال�صن�ات الأخرية، 

و�صي�صتمر كذلك«.وتعهد النجم الكرواتي بعدم 

امل�صتقبل �صد  ت�صجيله هدًفا يف  احتفاله، حال 

للبار�صا  ن��ظ��ًرا لح��رتام��ه  ال��ك��ت��ال���ين،  الفريق 

وبقائه داخل قلبه، على حد ق�له.

11

�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على البارك�د

لرتى اأخبار »الريا�صة« 

يف امل�قع اللكرتوين

 راكيتيتش يلوح بمنديل الوداع

 يوفنتوس يبدأ مشوار الدوري امام سامبدوريا

 الهالل يوقف افراحه بالدوري

 الشبول ..تعلمت من تجاربي مع الفيصلي

 سيرينا تبدأ مشوارها بالفوز

روما - وكاالت

ح�����ددت راب���ط���ة ال�������دوري الإي���ط���ايل 

م���اع��ي��د م��ب��اري��ات امل�����ص��اب��ق��ة يف امل������ص��م 

اجل����ل���ة  ل���ت���ق���ام   ،2021-2020 امل���ق���ب���ل 

اجل���اري،  �صبتمرب   20 ي����م  الف��ت��ت��اح��ي��ة 

 23 ع��ل��ى اأن ت��ق��ام اجل���ل��ة اخل��ت��ام��ي��ة يف 

يف  ج���لت   6 اإق��ام��ة  2021. وتقرر  مايو 

امل������ص��م،  م���دار  ع��ل��ى  الأ���ص��ب���ع  منت�صف 

ف��ي��م��ا ���ص��ت��ك���ن ف���رتات ال��ت���ق��ف ال���دويل 

و15  الأول  ت�����ص��ري��ن  اأك��ت���ب��ر/   11 اأي����ام 

و28   ،2020 ال��ث��اين  ت�����ص��ري��ن  ن���ف��م��رب/ 

ت���اأخ���ر  2021.وب���������ص����ب����ب  اآذار  م����ار�����ش/ 

جائحة  ب�صبب  اجلديد  امل��صم  انطالق 

ك����رون���ا، ف���اإن���ه ل���ن ي��ك���ن ه��ن��اك عطلة 

لتك�ن  ال��ع��ام،  نهاية  م��ع  ط�يلة  �صت�ية 

و2  الأول  ك���ان����ن  دي�������ص���م���رب/   24 ب���ن 

الثاين فقط. وبح�صب ما  يناير/ كان�ن 

الر�صمي،  م�قعها  عرب  الرابطة  اأعلنته 

���ص��ي��ب��داأ ح��م��ل��ة ح�صد  ي���ف��ن��ت������ش  ف����اإن 

�صبتمرب/   20 ي�م  ت�اليا  العا�صر  اللقب 

اأي�����ل������ل مب����اج���ه���ة ع���ل���ى م��ل��ع��ب��ه ���ص��د 

على  �صيًفا  اإنرت  يحل  فيما  �صامبدوريا، 

الفتتاحية. ومن  اجل�لة  يف  بينيفينت� 

امل��ق��رر خ������ش ال��ي���يف م�اجهة ق���ي��ة يف 

مل�اجهة  ي��خ��رج  عندما  الثانية  اجل���ل��ة 

اأيل�ل،  27 �صبتمرب/  روما يف معقله ي�م 

األيانز  اأن ي�صتقبل ناب�يل يف ملعب  قبل 

ت�صرين  اأكت�بر/   4 ي�م  التالية  باجل�لة 

الأول املقبل و�صيخ��ش اإنرت م�اجهتن 

اجل�لتن  يف  ولت�صي�  في�رنتينا  �صد 

ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال��رتت��ي��ب، قبل 

ب���ج���اره م��ي��الن يف دي��رب��ي  ي�����ص��ط��دم  اأن 

ال���غ�������ص���ب ب���اجل����ل���ة ال����راب����ع����ة ي������م 18 

اأكت�بر/ ت�صرين الأول، على اأن يت�اجها 

ف����براي����ر/   21 ي������م  ال����ث����اين  ال�������دور  يف 

فريق  ميالن  2021. و�صي�صتقبل  �صباط 

 6 ي�فنت��ش على ملعب �صان �صريو ي�م 

اجل�لة  يف   2021 الثاين  كان�ن  يناير/ 

ال���������16، ف��ي��م��ا ����ص���ي���ت����اج���ه الأخ�������ري م��ع 

18 بج�زيبي  ال� النرياتزوري يف اجل�لة 

م��ي��ات��زا ي����م 17 م���ن ال�����ص��ه��ر ذات�����ه.ويف 

ي�فنت��ش  �صيخ��ش  اخلتامية،  اجل�لة 

ب�ل�نيا  اأر�صه �صد  اآخر مبارياته خارج 

�صيلتقي  ب��ي��ن��م��ا  اأي������ار،  م���اي����/   23 ي�����م 

�صيت�اجه  فيما  اأودي��ن��ي��زي،  م��ع  الإن���رت 

ميالن  اأتالنتا.و�صيخ��ش  مع  ميالن 

�صريو  �صان  ملعب  على  الأوىل  مباراته 

���ص��د ب����ل����ن���ي���ا، ف��ي��م��ا ي��ل��ت��ق��ي لت�����ص��ي��� 

الأوملبيك�. اأتالنتا مبلعب  ب�صيفه 

االنباط - عمان

ع���رب ال��ك��اب��ن ه��ث��م ال�����ص��ب���ل م���درب 

ف��ري��ق ال��ف��ي�����ص��ل��ي ال�����ص��اب��ق ع��ن اع��ت��زازه 

ب���ج���م���اه���ري ف������ري ال���ف���ي�������ص���ل���ي م�����ؤك����دا 

اأن�����ه ���ص��ي��ب��ق��ى حم��ب��ا ل���ن���ادي ال��ف��ي�����ص��ل��ي 

»وج����م����اه����ريه ال�����ف����ي����ة«، ب���ع���دم���ا ق���دم 

كرة  فريق  تدريب  من  م�ؤخرا  ا�صتقالته 

ال���ق���دم. وق���ال ال�����ص��ب���ل يف ت�����ص��ري��ح��ات 

“اإكراما  ال���ري���ا����ص���ي���ة:  الأردن  ل���ق���ن���اة 

التطرق  اأري����د  ل  الفي�صلي،  جل��م��اه��ري 

ال���داخ���ل���ي  ب���ال���ب���ي���ت  ي��ت��ع��ل��ق  ����ص���يء  لأي 

ل���ل���ن���ادي، ف��ل��ق��د ت���ع���ل���م���ُت م����ن جت���ارب���ي 

“جماهري  ال�����ص��ب���ل:  املا�صية«. وتابع 

اأتطرق  ول��ن  الكثري،  ت�صتحق  الفي�صلي 

لأ�صباب ا�صتقالتي نهائيا، جتربة وم�صت 

“عالقتي مع  بحل�ها ومرها«. واأو�صح: 

املحبة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  الفي�صلي  ج��م��اه��ري 

كالعب  �صهرتي  �صبب  وه��ي  والح���رتام 

ومدرب«.

امريكا - وكاالت

لها،  ع��دم وج����د ج��م��اه��ري تهتف  م��ع 

اأجل  من  نف�صها  وليامز  �صريينا  �صجعت 

يف  مبا�صرة،  جمم�عات  يف  الف�ز  حتقيق 

املفت�حة  اأم��ري��ك��ا  لبط�لة  الأول  ال���دور 

للتن�ش، الليلة املا�صية. ومل تكن البطلة 

���ص��ت م���رات ب��ح��اج��ة مل�����ص��اع��دة ج��م��اه��ري، 

لها  لتحقق  اآ���ش،  اآرث��ر  ملعب  بها  يكتظ 

ع��ل��ى  و4-6   5-7 ف�����زه����ا  خ�����الل  دف���ع���ة 

امل�صنفة 96 عامليا، كري�صتي اآهن. لكن يف 

بع�ش النقاط خالل الأ�صب�عن املقبلن 

�صريينا،  �صتنظر  م��ي��دوز،  فال�صينج  يف 

م��ث��ل��م��ا ت���ف���ع���ل ب�����ص��ك��ل غ����ري����زي م����رات 

املا�صين،  العقدين  م���دار  على  ع��دي��دة 

للمدرجات من اأجل احل�ص�ل على دفعة 

معن�ية، لكن لن يك�ن اأحد هناك. وردت 

���ص���ؤال ب�صاأن  ال��الع��ب��ة الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى 

اأن  “اأعتقد  ق��ائ��ل��ة  اجل���م���اه���ري،  غ���ي���اب 

الأ�����ص����ع����ب ه����� ال����ت����اأك����د م����ن ا����ص���ت���م���رار 

اأن  ال�ا�صح  من  يل،  بالن�صبة  حما�صك.. 

اأحب  دائما متحم�صة،  �صهل لأنني  الأمر 

ما  اأف�صل  ه��ذا  دائ��م��ا..  �صغ�فة  اأك���ن  اأن 

 102 انت�صارها  �صريينا  اأملكه«. وحققت 

يف بط�لة اأمريكا املفت�حة، لتتف�ق على 

ال��رق��م  ف����اإن  ذل���ك  اإيفرت. ومع  ك��ري�����ش 

ه�  �صريينا،  اإليه  تطمح  الذي  القيا�صي 

م��ع��ادل��ة م��ارج��ري��ت ك����رت احل��ائ��زة على 

الأول  ه�  الف�ز  كربى.وهذا  بط�لة   24

ل�����ص��ريي��ن��ا، منذ  مب��ج��م���ع��ات م��ب��ا���ص��رة 

التن�ش  ا�صتئناف م�صابقات احتاد لعبات 

املا�صي. ال�صهر  املحرتفات، 

االنباط - عمان

ب����داأ ف��ري��ق م��ع��ان ل��ك��رة ال���ق���دم، ب���اإع���ادة 

املقبلة  للمرحلة  ا�صتعدادا  اأوراق��ه،  ترتيب 

من مناف�صات دوري املحرتفن.

واأع���ل���ن امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ف��ري��ق ع��ب��داهلل 

ج��دد،  لع��ب��ن  م��ع  التعاقد  ع��ن  القططي، 

�صعي  اطار  يف  اآخرين،  لعبن  ا�صتبعاد  مع 

ال���ن���ادي لع����ادة ت��رت��ي��ب اأوراق������ه، ول���ص��ي��م��ا 

خالل مرحلة الإياب من دوري املحرتفن. 

�صعيد  اجلديد  الالعب  اأن  القططي  واأك��د 

م���رج���ان ال��ت��ح��ق ب��ت��دري��ب��ات ال��ف��ري��ق بعد 

معان  لفريق  الن�صمام  على  معه  الت��ف��اق 

خالل املرحلة املقبلة، لفتا اإىل اأن مرجان 

���ص��ي��ب��داأ ال��ل��ع��ب م���ع ال��ف��ري��ق اع���ت���ب���ارا من 

مرحلة الياب من الدوري.

اإىل ت�جيه  م��ع��ان  ف��ري��ق  م���درب  واأ����ص���ار 

ل�صتعارة  ال���ح��دات،  لنادي  ر�صمي  خطاب 

م��ع معان  اي�صا  للعب  ع������ش  ف��ادي  لع��ب��ه 

ال���دوري. وعلى  خ��الل مرحلة الي���اب م��ن 

مت  انه  القططي  قال  ال�صتبعادات،  �صعيد 

اب�  عبداهلل  الالعبن  مع  لتفاق  الت��صل 

عقديهما  لف�صخ  مبي�صن  وع�صام  زي��ت���ن 

اأن  م��صحا  خمتلفة،  ل��ظ��روف  ال��ن��ادي  م��ع 

ف�����ص��خ ع��ق��د امل��ح��رتف��ن امل����ل���داف���ي���ن: مع 

ت�صكيلة  ارباكا يف  اأحدث  الدوري،  انطالقة 

ال���ف���ري���ق، م���ا دف����ع اجل���ه���از ال��ف��ن��ي لع����ادة 

ج��دد،  لعبن  با�صتقطاب  الأوراق  ترتيب 

اآخرين. وا�صتبعاد 

االنباط - عمان

اأكدت اإدارة مدينة احل�صن الريا�صية يف 

مباريات  ل�صتقبال  امللعب  جاهزية  اإرب���د، 

دوري املحرتفن لكرة القدم، بعد النتهاء 

امللعب  اأعمال ال�صيانة التي خ�صع لها  من 

كرة  احت��اد  املا�صين. وكان  الأ�صب�عن  يف 

القدم، نقل عددا من مباريات الدوري من 

ب�صبب  ع��م��ان،  مالعب  اإىل  احل�صن  ملعب 

بعدم  ت�صبب  خللل  امللعب  اأر���ص��ي��ة  تعر�ش 

اإدارة  املباريات. ونظمت  لإقامة  �صالحيته 

الأرب��ع��اء،  ام�����ش  لل�صباب،  احل�����ص��ن  م��دي��ن��ة 

الريا�صين  لالإعالمين  ميدانية  ج�لة 

لل�ق�ف  اإرب��د  مبدينة  احل�صن  �صتاد  على 

املناطق  بع�ش  معاجلة  بعد  جاهزيته  على 

يف اأر����ص���ي���ة امل��ل��ع��ب. وق����دم م���دي���ر م��دي��ن��ة 

ب��ن��ي �صالمة،  احل�����ص��ن ال��ري��ا���ص��ي��ة حم��م���د 

والأع��م��ال  الإج����راءات  ع��ن  مف�صال  �صرحا 

ال�صباب  وزارة  بن  بالتن�صيق  امللعب،  داخل 

والحتاد الردين لكرة القدم .

عوا�شم - وكاالت

اأزم��ة  ب�صبب  وت���ق��ف ط�يلة  ف��رتة غياب  بعد 

تف�صي الإ�صابات بفريو�ش ك�رونا امل�صتجد، تع�د 

الدولية من خالل  املباريات  اإىل روزنامة  احلياة 

اأ�صب�ع حافل باملباريات املثرية يف افتتاح فعاليات 

الن�صخة الثانية من بط�لة دوري اأمم اأوروبا لكرة 

القدم. ويرفع ال�صتار الي�م اخلمي�ش عن فعاليات 

هذه الن�صخة كما تقام مباريات اجل�لتن الأوىل 

مدار  على  للبط�لة  املجم�عات  دور  يف  والثانية 

الأمل��اين  املنتخب  املقبلة.وي�صتاأنف  ال�صتة  الأي���ام 

)املان�صافت( ن�صاطه يف البط�لة ب�صيغة خمتلفة 

عما ك��ان مت�قعا له حيث يخ��ش مديره الفني 

اأم��ام  للفريق  املقبلتن  امل��ب��ارات��ن  ل���ف  ي���اخ��ي��م 

)يف  وال�ص�ي�صري   ) )ال��ي���م  الإ���ص��ب��اين  املنتخبن 

اأيل�ل( يف غياب جن�م بايرن مي�نخ  6 �صبتمرب/ 

الراحة لالعبي بايرن بعد  ل���ف  الأمل���اين. ومنح 

اأوروب��ا  اأبطال  م�صاركتهم م�ؤخرا يف نهائي دوري 

الذي فاز فيه الفريق على باري�ش �صان جريمان 

الأوروب����ي  امل��صم  انتهاء  لتاأخر  نظرا  الفرن�صي 

ب�صبب اأزمة ك�رونا.ونزل ي�اخيم ل�ف اإىل اأر�ش 

ال�ص�داء”  “الكمامة  القناع الطبي  امللعب وا�صعا 

على وجهه للرتحيب بالعبيه لدى ع�دتهم اإىل 

التدريبات بعد �صه�ر ط�يلة من غياب جتمعات 

و�ص�ل  وم��ع  ك���رون��ا.  جائحة  ب�صبب  املان�صافت 

�صت�جتارت،  يف  التدريبي  مع�صكره  اإىل  الفريق 

التي  ال��ف��ح������ش  جميع  ب�صلبية  الأن���ب���اء  و���ص��ل��ت 

بفريو�ش  الإ�صابات  عن  للك�صف  الفريق  اأج��راه��ا 

ك���رون��ا ق��ب��ل ب���دء ا���ص��ت��ع��دادات ال��ف��ري��ق ملباراتيه 

 ، ه��ذا  ورغ��م  و�ص�ي�صرا.  اإ�صبانيا  اأم��ام  املرتقبتن 

لن ي�صارك نيك� ت�ص�لز لعب ب�رو�صيا دورمت�ند 

مع املان�صافت يف هاتن املباراتن ب�صبب الإ�صابة 

يف ربلة ال�صاق )ع�صلة ال�صمانة(. ولكن الغيابات 

الرئي�صية عن �صف�ف املان�صافت تتمثل يف لعبي 

ن�ير  املرمى مان�يل  وه��م حار�ش  الأرب��ع��ة  بايرن 

ج�ريت�صكا  ول��ي���ن  كيميت�ش  ج������ص���ا  م��ن  وك���ل 

و����ص���ريج���ي ن���اب���ري.ك���م���ا م���ن���ح ل������ف ال��الع��ب��ن 

ل�كا�ش كل��صرتمان ومار�صيل هال�صتنربج جنمي 

اأي�صا حيث خا�ش فريقهما الدور  ليبزيج راحة 

قبل  الأوروب�����ي  الأب���ط���ال  دوري  يف  النهائي  قبل 

اأول��ي��ف��ر بريه�ف  واأع����رب  ف��ق��ط.  اأ�صب�عن  نح� 

مدير الحت��اد الأمل��اين للعبة عن ارتياحه لقدرة 

املان�صافت على ا�صتئناف ن�صاطه جم��ددا. وخا�ش 

من  الأوىل  الن�صخة  فعاليات  الأمل����اين  املنتخب 

منتخبي  معه  ت�صم  جمم�عة  �صمن  البط�لة 

ف���ز يف  اأي  الفريق  ، ومل يحقق  فرن�صا وه�لندا 

لهب�طه  اأدى  ما  وقتها  املجم�عة  بهذه  مبارياته 

بعد احتالله  بالبط�لة  الثاين  الق�صم  اإىل دوري 

املركز الأخري يف املجم�عة.ولكن الحتاد الأوروبي 

للعبة )ي�يفا( قرر زيادة عدد املنتخبات امل�صاركة 

ب��دل  منتخبات   16 اإىل  الأول  الق�صم  دوري  يف 

اإىل  املان�صافت  من 12 منتخبا ما �صاهم يف ع���دة 

املجم�عة  ه��ذه  فعاليات  وتنطلق  الأول.  الق�صم 

مع  واأوك��ران��ي��ا  اإ�صبانيا  مع  اأملانيا  مبباراتي  الي�م 

تركيا  تلتقي  الثاين،  الق�صم  دوري  ويف  �ص�ي�صرا. 

مع املجر ورو�صيا مع �صربيا يف املجم�عة الثالثة 

وبلغاريا مع اأيرلندا وفنلندا مع ويلز يف املجم�عة 

الرابعة. ويف دوري الق�صم الثالث، يلتقي املنتخب 

ال�صل�فيني نظريه الي�ناين وتلتقي م�لدوفا مع 

ي�صهد دوري  بينما  الثالثة  املجم�عة  ك��ص�ف� يف 

اأي�����ص��ا م��ب��ارات��ي لتفيا مع  ال��ي���م  ال��راب��ع  الق�صم 

اأندورا وجزر فارو مع مالطا.

 معان يستغني عن العبين ويستقطب عوض

 ملعب الحسن جاهز لمباريات الدوري

 المانيا واسبانيا في اختبار اوروبي ناري

الريا�ض - وكاالت

اجلهاز  منح  بعدما  تدريباته،  ال�صع�دي  ال��ه��الل  فريق  ا�صتاأنف 

ي�من. مل��دة  راح��ة  الفريق  لع��ب��ي  ك��اف��ة  ل��صي�صك�،  بقيادة  الفني، 

وح�صم الهالل لقب الدوري ال�صع�دي للمرة ال�صاد�صة ع�صر يف تاريخ 

“احلزم” م�صاء ال�صبت املا�صي، قبل ج�لتن  الزعيم، بعدما تخطى 

حيث  الفنية،  اجل�انب  على  التدريبية  احل�صة  النهاية.وترّكزت  من 

اختتمها  ف��ن��ي��ة،  تطبيقات  ت��اله��ا  ل��ي��اق��ي��ة،  ب��ت��دري��ب��ات  امل���ران  ا�صتهل 

رئي�ش  متابعة  و�صط  امللعب،  م��ن  ج��زء  على  مب��ن��اورة  الفني  اجل��ه��از 

جمل�ش اإدارة نادي الهالل، فهد بن نافل«. وي�ا�صل الفريق الهاليل 

املقبل،  ال�حدة، اجلمعة  مل�اجهة  ا�صتعداًدا  الي�مية؛  تدريباته  الي�م 

باجل�لة قبل الأخرية من الدوري.  
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االنباط-عمان

رع��اي��ت��ه��ا  الأردن  زي����ن  ���ش��رك��ة  ق���ّدم���ت 

ك�شريك  االت�شاالت  قطاع  من  احل�شرية 

ال�شينمائي  “عّمان  ملهرجان  ا�شرتاتيجي 

ان��ط��ل��ق��ت  ال������ذي  فيلم”،  اأول  ال��������دويل- 

ال��ع��ب��ديل  منطقة  يف  اآب   23 يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه 

 2 حتى  وا�شتمرت  ع��ّم��ان،  العا�شمة  و�شط 

اأيلول.

�شركة  موا�شلة  ال��رع��اي��ة  ه��ذه  وتعك�س 

زين و�شعيها الدائم لدعم قطاعي �شناعة 

االأف����ام وال��ث��ق��اف��ة، االأم���ر ال���ذي ُي�شهم يف 

الثقافة  احت�شان  يف  اململكة  مكانة  تعزيز 

وال���ف���ك���ر واالإب���������داع، وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��روي��ج 

اململكة عاملياً ملا حتتويه من اأماكن تاريخية 

امل���واه���ب  اإىل ج���ان���ب مت��ك��ن  و���ش��ي��اح��ي��ة، 

االأف��ام، كونها  الوطنية يف جمال �شناعة 

ُت�شهم يف خلق فر�س عمل لل�شباب االأردين.  

ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي  “عّمان  م��ه��رج��ان  ورّك������ز 

�شينمائي  م��ه��رج��ان  اأّّول  -وه���و  الدويل” 

االأع��م��ال  على  االأردن-  يف  نوعه  م��ن  دويل 

للمرة  ت��ع��ر���س  وال��ت��ي  ن��وع��ه��ا  م��ن  االأوىل 

اأول �شينما �شّيارات )درايف  االأوىل، وجلب 

اأكرب  اإىل  الو�شول  الإتاحة  االأردن  اإىل  اإن( 

عدد من حمبي االأف��ام ومبا يتما�شى مع 

الوقائية  واالإج�����راءات  اجل�����ش��دي  التباعد 

املتبعة يف ظل جائحة كورونا.

وقّدم املهرجان يف �شكله اجلديد -الذي 

ف��ر���ش��ت��ه ق���واع���د ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي- 

اأف��اًم��ا ج��دي��دة ومم��ي��زة، جميعها تعر�س 

اأج��واء  اإىل  باالإ�شافة  االأردن،  الأول مرة يف 

مبثابة  كان  حيث  ال�شينمائية،  املهرجانات 

حا�شنة للمواهب واالإبداع يف عامل �شناعة 

اأف��ام��اً  ال��ربن��ام��ج  ت�شّمن  فيما  االأف����ام، 

اإىل  باالإ�شافة  ووثائقية،  طويلة،  روائ��ي��ة 

االأفام الق�شرية.

ُي���ذك���ر ب����اأن ���ش��رك��ة زي���ن ق���د داأب�����ت على 

اململكة من  االأف��ام يف  دع��م قطاع �شناعة 

خال تعاونها املمتد منذ اأعوام مع الهيئة 

امللكية االأردنية لاأفام، حيث قدمت زين 

دعمها الإن�شاء 3 مراكز اأفام تابعة للهيئة 

والعقبة،  والبلقاء  ال��زرق��اء  حمافظات  يف 

 WIFI اإن��رتن��ت  �شبكة  ب��ت��وف��ري  وق��ام��ت 

جمانية يف مقهى “مونتاج” الثقايف الواقع 

رعايتها  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ه��ي��ئ��ة،  م��ق��ر  يف 

وا�شت�شافة  الهيئة،  وف��ع��ال��ي��ات  لن�شاطات 

من�شتها  يف  تدريبية  ودورات  عمل  ور����س 

.)ZINC(  لاإبداع

االنباط-عمان

م��ن��ذ اإط��اق��ه��ا خل��دم��ة ال��ف��اي��رب ال��ت��ي 

�شبكتها  االإنرتنت عرب  اإىل  الو�شول  تتيح 

االأردن  اأوراجن  ال�شوئية، متكنت  لاألياف 

هذه  م��ن  الق�شوى  اال�شتفادة  اإت��اح��ة  م��ن 

ال��ت��ق��ن��ي��ة الأغ�����را������س ال���ع���م���ل وال���درا����ش���ة 

لعرو�س  ت�شميمها  خال  من  والرتفيه، 

وحمات تتنا�شب ومتطلبات امل�شتخدمن 

وك��ان  اخ��ت��اف��ه��ا،  على  رغباتهم  وت��راع��ي 

للقطاع التعليمي ب�شقيه املدر�شي والعايل 

ح���ظ واف����ر م���ن ه���ذه ال���ع���رو����س امل��ط��ورة 

ب��ا���ش��ت��م��رار، وال���ت���ي ي��ت��م ط��رح��ه��ا ���ش��ن��وي��اً 

ب��ال��ت��زام��ن م���ع ع����ودة ال��ط��ل��ب��ة ل��ل��م��دار���س 

واجلامعات.

وم���ن خ���ال ح��م��ل��ة ال���ع���ودة ل��ل��م��دار���س 

�شهرية  ع��رو���ش��اً  االأردن  اأوراجن  ط��رح��ت 

اجلديد  ال��درا���ش��ي  للعام  للفايرب  مم��ي��زة 

ت��وف��ر خ���ي���ارات م��ث��ال��ي��ة ل��ك��اف��ة ال��راغ��ب��ن 

ي�����ش��ّه��ل  اإن�����رتن�����ت م�����وث�����وق و�����ش����ري����ع  يف 

 120 ب�شرعات  والتعّلم،  ال��درو���س  متابعة 

ت��ن��زي��ل  وب�����ش��ع��ة  م��ي��ج��اِب��ت،  و1000  و400 

جماناً  تابلت  اأج��ه��زة  م��ع  هائلة  وحتميل 

 400 ال�����ش��رع��ات  على  اجل���دد  للم�شرتكن 

 29.9 م��ن  ت��ب��داأ  باأ�شعار  ميجاِبت،  و1000 

Wi- ال�  �شبكة  مبو�ّشع  مدعومًة  ديناراً، 

ممكنة  م�����ش��اح��ة  اأك���رب  يغطي  ال���ذي   Fi
و3 اأ����ش���ه���ر جم��ان��ي��ة م���ن م��ن�����ش��ة م��ف��ه��وم 

التفاعلية.

وانطاقاً من دورها كمزّود رقمي رائد 

ت�شعى  و�شريك فاعل يف رقمنة االقت�شاد، 

اأوراجن االأردن من خال هذه احلملة اإىل 

جودة  يخدم  مبا  الرقمي  التحّول  تعزيز 

التعليم  لو�شائل  التوجه  ظل  يف  التعليم 

ت��وف��ري �شبكات  االإل���ك���رتوين، وذل���ك ع��رب 

ب��ا���ش��ت��م��رار وتتيح  ف��اي��رب م���ط���ّورة حت���دث 

املن�شات  من  اال�شتفادة  واالأه��ايل  للطلبة 

ال��رق��م��ي��ة وال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ل�����ش��م��ان ال��درا���ش��ة 

التجارب  م��ن  ع��امل  وا�شتك�شاف  بفعالية 

امل���ع���ّززة ل��ل��م��خ��رج��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ك��ون��ه��ا 

اأج��ي��ال  وِع��م��اد  االإي��ج��اب��ي  التغيري  ج��وه��ر 

امل�شتقبل.

اأوراجن االأردن دوماً على �شعيها  وتوؤكد 

فايرب متكاملة  لتقدمي خدمات  املتوا�شل 

ت�������ش���ّك���ل اأ�����ش����ا�����س ج���م���ي���ع اال����ش���ت���خ���دم���ات 

وال������ت������ج������ارب، ح����ي����ث مت����ت����از ال����ع����رو�����س 

املطروحة بقيمة م�شافة للطلبة واالأهايل 

من خال خدمة االإنرتنت االآمن وحلول 

من  االأب��ن��اء  حماية  ت�شمن  التي  املراقبة 

امل��خ��اط��ر االإل���ك���رتون���ي���ة، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 

املكاملات املحلية غري املحدودة والأكرث من 

50 وجهة دولية.

جلب أول سينما سيارات في األردن
زين شريك استراتيجي لمهرجان عّمان 

السينمائي الدولي

بالتزامن مع بدء العام الدراسي

أورانج تطلق »حملة فايبر« ألسرع إنترنت في المملكة
 الملحمة.. مهاجرة ومصابة بكورونا 
وتضع مولودا »بظروف مستحيلة«

توم كروز يحول سفينة إلى فندق 
من أجل »المهمة المستحيلة«

 وجبة برغر من ماكدونالدز محفوظة 
لـ24 عامًا ولم تتعفن يثير ضجة! 
الشركة ترد وتكشف الحقيقة

االنباط- وكاالت

الثاثاء،  �شقلية،  اإقليم  حكومة  ك�شفت 

و�شعت  كورونا  بفريو�س  اأن مهاجرة م�شابة 

نقلها  اأث��ن��اء  ا�شتثنائية،  ظ���روف  يف  م��ول��ودا 

من جزيرة المبيدوزا يف جنوب اإيطاليا، اإىل 

�شقلية.

وك���ان���ت امل�������راأة ت��ق��ي��م يف م���رك���ز اح��ت��ج��از 

ل��ل��م��ه��اج��ري��ن اأق����ي����م ال���ش��ت��ي��ع��اب ن���ح���و 100 

القليلة  االأي�����ام  خ���ال  اك��ت��ظ  لكنه  ���ش��خ�����س، 

ب�شبب  ال��ع��دد،  ه��ذا  اأم��ث��ال   10 بنحو  املا�شية 

تزايد اأعداد الوافدين.

ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا ق��رر  اإ���ش��اب��ت��ه��ا  وب�شبب 

يف  م�شت�شفى  اإىل  نقلها  املكان  على  القائمون 

اأن  ت�شتطيع  حتى  �شقلية،  عا�شمة  بالريمو 

بالريمو  ب��ن  وامل�شافة  ب��اأم��ان.  حملها  ت�شع 

والمبيدوزا �شاعة واحدة بالطائرة.

ل��ك��ن ال��وق��ت ن��ف��د. وق����ال م��ت��ح��دث با�شم 

اإنها و�شعت حملها  لرويرتز  حكومة �شقلية 

كانت  بينما  الهليكوبرت  الطائرة  م��ن  على 

ال�شاحل اجلنوبي ل�شقلية بالقرب  متر فوق 

من مدينة اأغريغنتو

االنابط-وكاالت

املتتالية  بالتاأجيات  ذرع��ا  �شاق  اأن  بعد 

�شل�شلة  اأف����ام  اأح����دث  ت�����ش��وي��ر  ال��ت��ي ط��ال��ت 

كورونا  فريو�س  ب�شبب  امل�شتحيلة”  “املهمة 
امل�����ش��ت��ج��د، ق���ام امل��م��ث��ل االأم���ريك���ي ت���وم ك��روز 

مقر  ل��ت��ك��ون  ���ش��خ��م،  مب��ب��ل��غ  �شفينة  ب��ت��اأج��ري 

اإقامة العاملن يف الفيلم.

وي�������ش���ور ت�����وم ك������روز اأح��������داث ج�����زء م��ن 

 Mission“ ال�����ش��ه��رية  اأف���ام���ه  ���ش��ل�����ش��ل��ة 

امل�شتحيلة(،  )امل��ه��م��ة   ”Impossible
يف ع���دد م��ن ال����دول االأوروب���ي���ة، وك��ان��ت اآخ��ر 

البندقية  م��دي��ن��ة  ���ش��وره��ا يف  ال��ت��ي  امل�����ش��اه��د 

تبداأ  اأن  امل��ا���ش��ي، قبل  ف��رباي��ر  االإي��ط��ال��ي��ة يف 

اأوامر االإغاق يف الكثري من الدول ملواجهة 

تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد.

اأخرى،  الت�شوير مرة  تاأجيل  ويف حال مت 

فاإنه من غري املتوقع اأن يلحق اجلزء ال�شابع 

من ال�شل�شلة مبوعد طرحة يف نوفمرب 2021، 

مما دفع كروز التخاذ اخلطوة اجلريئة.

الرنويج،  يف  �شفينة  با�شتئجار  كروز  وقام 

الرنويجين،  م��ن   200 ل���� اإق��ام��ة  مقر  لتكون 

خم��ت��ل��ف��ة،  ج���ن�������ش���ي���ات  م�����ن  اآخ�����ري�����ن  و200 

وجميعهم من العاملن يف الفيلم، الذي يتم 

ت�شويره يف مقاطعة موره وروم�شدال، �شمال 

غربي الرنويج.

ه�������وؤالء يف  ي�����ش��ك��ن  اأن  امل���ف���رت����س  وم�����ن   

ن�شف  مقابل  �شبتمرب،  نهاية  حتى  ال�شفينة 

دوالر   667،247( اإ���ش��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون 

اأمريكي(، دفعها كروز.

وبالرغم من اأن الهدف من هذه اخلطوة 

هو “توفري احلماية لهم من فريو�س كورونا 

ل��ع��م��ل��ي��ة  ت���اأج���ي���ل ج���دي���د  اأي  وم���ن���ع ح�����دوث 

ل�شحيفة  ذكر م�شدر  ما  بح�شب  الت�شوير”، 

لكثري  تعر�شت  فاإنها  الربيطانية،  “�شن” 
العمالية،  النقابات  قبل  من  االنتقادات  من 

التي تقول اإن املوظفن قد يخالفون قوانن 

الهجرة، ب�شبب ر�شو ال�شفينة يف الرنويج.

االنباط-وكاالت

ردت �شركة ماكدونالدز العماقة للوجبات 

ال�شريعة االإثنن 31 اأغ�شط�س/اآب على خرافة 

للجمهور  تقدمها  التي  املنتجات  ب��اأن  قدمية 

تتعفن مثلما يحدث  الربغر ال  خا�شة وجبة 

اإن اأطعمتها  يف وجبات مطاعم اخرى، وقالت 

قد تتعفن يف “الظروف املنا�شبة”.

كذلك قالت ال�شركة يف من�شور على موقعها 

الكافية  الرطوبة  غياب  “يف  االإن��رتن��ت:  على 

املوجود  البيئة  يف  اأو  نف�شه  الطعام  يف  -�شواء 

فيها- قد ال تنمو البكترييا والعفن، وبالتايل 

ح�شبما  م�شتبعداً”.  ال��ط��ع��ام  ت��ع��ف��ن  ي�شبح 

 Bloomberg وكالة  ن�شرته  تقرير  نقل 

االأمريكية االإثنن 31 اغ�شط�س/اآب 2020. 

لكن ال�شركة مل تف�شح عما دفعها اإىل هذا 

تيك  موقع  على  من�شوراً  اأن  غ��ري  الت�شريح، 

م�شت  عاماً   24 اإىل  يعود  ب��رغ��راً  ُيظهر  ت��وك 

ويبدو يف حالة جيدة انت�شر يف االأيام االأخرية 

حمققاً اأكرث من 500 األف م�شاهدة. 

حيث ي�شور مقطع الفيديو الق�شري، الذي 

امراأة  االجتماعي،  التوا�شل  على من�شة  ُن�شر 

وبطاطا  برغر  عن  لتك�شف  ح��ذاء  علبة  تفتح 

مقلية ال يزاالن يف عبوتهما االأ�شلية منذ عام 

1996، على حد زعم املقطع.

“االأطعمة  م����اك����دون����ال����دز:  ق���ال���ت  ف��ي��م��ا 

امل��ح�����ش��رة يف امل���ن���زل ال��ت��ي ُت����رتك ل��ت��ج��ف قد 

فاح�شة  نظرة  األقوا  مماثًا.  م�شريها  يكون 

على ه��ذا ال��ربغ��ر ال��ذي ت��رون��ه، م��ن املحتمل 

م�شيفة  املياه”،  من  خالياً  واأ�شبح  ج��اف  اأن��ه 

 %100 بن�شبة  البقري  اللحم  من  برغرها  اأن 

وخال من االإ�شافات واملواد احلافظة.

االنباط-وكاالت

 The ر����ش���د ت��ق��ري��ر ن�����ش��رت��ه ���ش��ح��ي��ف��ة

1 �شبتمرب/ Times الربيطانية الثاثاء 
ف��ق��د اجل���زء  ����ش���وراً حل����وت    ،2020 اأي���ل���ول 

ب�شفينة  ا�شطدام  حادث  يف  ذيله  من  االأكرب 

وهي  اإيطاليا،  �شواحل  قبالة  �شيئة  حالة  يف 

احلالة الثانية من نوعها هذا العام. 

امل��خ��اوف  احل���وادث  ه��ذه  تثري مثل  حيث 

يف  الثديية  احل��ي��وان��ات  ه��ذه  م�شتقبل  على 

املتو�شط. البحر 

قال  كذلك  اإيطاليا:  ق��رب  للحوت  ر�شد 

البالغ  الزعنفي  احل���وت  ه��ذه  اإن  ال��ت��ق��ري��ر، 

بالقرب  ال�شهر  ه��ذا  �شوهد  م��رتاً   15 طوله 

م����ن م���دي���ن���ة اإم���ب���ريي���ا االإي���ط���ال���ي���ة، وك����ان 

با�شتخدام  لل�شباحة  ويجاهد  ه��زي��ًا  يبدو 

خ�شارته  اإن  اإذ  فقط.  اجلانبيتن  زعنفتيه 

اإىل ���ش��ع��وب��ة غ��و���ش��ه يف عمق  ت����وؤدي  ل��ذي��ل��ه 

التي  ال��ك��ري��ل  ق�����ش��ري��ات  ع��ن  للبحث  ال��ب��ح��ر 

عليها.  يتغذى 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت م���ادال���ي���ن���ا ج���اه���ودا، 

 Tethys م���وؤ����ش�������ش���ة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث���ة 

جزء  “املنطقة  احل��ي��ت��ان:  مل��راق��ب��ة  اخل��ريي��ة 

العميق  اجل��رح  لكن  للحيتان،  حممية  م��ن 

اأن��ه ا�شطدم  اإىل  ه��ذا احل��وت ي�شري  ذي��ل  يف 

م�شرعة”. ب�شفينة 

ياأتي ر�شد “ن�شف الذيل” -اللقب الذي 

اأ�شهر  ث��اث��ة  بعد  احل���وت-  ه��ذا  على  يطلق 

م���ن ر���ش��د ح���وت زع��ن��ف��ي اآخ����ر ب����دون ذي���ل، 

ملقب ب�”الذيل املقطوع”، يف املنطقة.

اختفى  “لقد  م��ادال��ي��ن��ا:  ا���ش��اف��ت  ك��ذل��ك 

لقي  قد  اأنه  ونخ�شى  املقطوع” االآن،  “الذيل 
ح��ت��ف��ه ون�����ش��ع��ر ب��ال��ق��ل��ق ع��ل��ى م�����ش��ري احل���وت 

ال��ب��ح��ري،  ال��ن��ق��ل  ح��رك��ة  اإن  وق��ال��ت  الثاين”. 

ب�شرعات  ت��ت��ح��رك  ال��ت��ي  ال�شفن  ت�شمل  ال��ت��ي 

حجمها  يبلغ  التي  املحمية  يف  تتزايد  عالية، 

م��رب��ع، ومت��ت��د من  األ���ف كيلومرت   91 ح���وايل 

كور�شيكا اإىل ال�شواحل الفرن�شية واالإيطالية. 

وقالت: “من املرجح اأن يزداد وقوع مثل هذه 

احلوادث مع تزايد حركة النقل”.

ر����ش���د حل������االت م�����ش��اب��ه��ة: وق�����د اأع�����دت 

حوتاً   143 ت�شم  قائمة  اخل��ريي��ة  املوؤ�ش�شة 

م�����ش��اب��اً ب���ن���دوب م���ن اأث�����ر اال����ش���ط���دام���ات. 

زعنفية  حيتان  ثاثة  القائمة  هذه  وت�شمل 

اأخ�����رى وح����وت ع��ن��رب ���ش��وه��دت يف امل��ن��ط��ق��ة 

حيتان  خم�شة  عن  ف�شًا  مقطوعة،  بذيول 

هذه  اأح��د  على  ط��ل��ق 
ُ
واأ ظهرية.  زعانف  ذات 

الدافعة”  “املروحة  ال��زع��ن��ف��ي��ة  احل��ي��ت��ان 

ب�����ش��ب��ب ال���ن���دوب احل��ل��زون��ي��ة ال���ت���ي اأ���ش��ي��ب 

مبروحة  ا�شطدامه  ج��راء  جانبه  على  بها 

دافعة. 

ت�شبح  “احليتان  م��ادال��ي��ن��ا:  ق��ال��ت  ح��ي��ث 

اأي�����ش��اً ب��ال��ق��رب م��ن ال�����ش��اط��ئ، ورمب���ا ي��ع��ود 

اإىل نق�س ق�شريات الكريل يف االأعماق  ذلك 

ال��ن��اج��م ع���ن ارت���ف���اع درج����ة ح�����رارة ال��ب��ح��ر 

املتو�شط”.

العائمة،  ال�شباك  على  ال��ل��وم  ل��ق��ي 
ُ
اأ كما 

االأوروب��ي، يف خ�شارة  التي يحظرها االحتاد 

 ،2020 يوليو/متوز  ففي  لذيولها.  احليتان 

ال�����ش��واح��ل  ي��ن��ت��م��ون خل��ف��ر  ق�شى غ��وا���ش��ون 

االإي��ط��ايل ي��وم��ن يف حم��اول��ة حت��ري��ر حوت 

�شبكة  من  اأمتار   7 ح��وايل  طوله  يبلغ  عنرب 

�شقلية  �شواحل  قبالة  بها  عالقاً  كان  عائمة 

قبل اأن ينطلق وال�شبكة ملفوفة على ذيله.
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